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 תודידיו הדות תואל =



 שפנה תורות רפס
 ל"ז ידרפסה ןידה פתסוי וב ייחב ונברל



 | .םצעהו םש םדוק המוקמו רפסמה םש םרוק "העיריה
 וא םימ עפ תועטב םפדנ תקיודמה ונתהגה תורמל

 1 תולצנתה |



 קיתעמה ص صدمم

 םיריהומה םיבכוכה ןיב .לארשיב אוה רזומ אל הזה רפסה רבחמ
 ייחב ונבר בכוכ םג ריהב רוא ץיפי  םיניבה ימיב תורפסה ימשב
 אוה טעמ רשא .הוה רסומה רפס .תובבלה תובוח לעב .יררפסה ןידה
 שיא ןיאו ,ץראה לכב ףעיו םיפנכ ול השע ,ותוכיאב ברו ותומכב
 םימיענב לבח ול לפנ םגו ,ועמש תא עמש אל רשא לארשימ
 וניפב רוגש רבחמה םש םא ךא .ץראה ימע תונושל הברהב קתעהל
 הררבתנ אל הב יח רשא הפוקתהש דע ונל םותח רפסכ ותדלות
 האמה ףופב יח אוהש התיה םינפל תמלושה הערה . התימאל דוע
 רקשב יכ חיכוה רשא ןישארה אוה "טרופאפאר, 'חהו , הרשעה םיתש
 יח ייחב ונברש "ןתנ 'ר תודלות, ורפסב קרצב ריעה אוה , הדוסי
 דומלתה ירצקמ ןיב וריכזהלמ לדחי אל הו אלול יכ "יספלא, םדוק
 רעקסניפ 'חה אב ןכ רחא . תובבלה תובוח רפסל ותמדקהב הנמ רשא
 םכחהל רשא די יבתכ ןיב אצמ אוה יכ : טרופאפאר תרעשה 6 קוחו
 יארקה לאינדל תובבלה תובוח دوم ליכמה דחא די בהכ ץיוואקריפ
 ,(046) ש"רש םיפלא ب היה תובבלה תובוח תמיתח ןמוש רמאנ םשו
 לע ךומסל ןיאש ומילחהו וילע וגישה 6 ץערגו רעדיינשנייטש 'חה ךא

 ,מ הרעה ى דצ "סיתעה ירובב, רפסב ןייע 1

 .737 دال 1851 תנשל טנעיראב ןייע 8
 "לארשי ימי ירבד, רפסבו , 297 דצ "רוטארעטיל שיאשוד , רפסב ןייע 38

 .ג ןויצ ישש קלח
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 יפלו . הרשעה רחא האמה ףוסב יח ייחב 'רשו יארקה לאינד ירבר
 רשאכ , תוחיכומ םידי ונל שי יכ רעקסניפ 'חה םע קדצה ונתע
 ףוסוליפה לש ורוד ןב היה ייחב 'רש ,ונירבד תצורמב ארוקה הארי
 . ה"ע \ לוריבג ןכ המלש ררושמה

 : ןושלה مرد רמוא ייחב د יחכונה ורפסל הרצקה "ותמדקהב
 ישפנ יכרב לע וחבשו וריש רבחל הלעתי "וי ילע לקהש רחא.
 ימ לצא יתאצמ אלו הלבקהו הרותה םע תמכסמה החצ ןושלב
 תורותב .יתויאר קודקדו יתועד תתימא ירוד ןב לצא אלו ינמדקש
 הנופת ילב הנה . "'גו רפסה הו רבחל ןוכנל יתאצמ . . . . .שפנה
 ונחנא םאו ,םינאמלסומה םיפוסוליפה לא הז ורמאמב ןווכ אל ייחב 'ר
 רמאמ שידקה רשא .ל"ו ןואג הידעם .'ר אוהו ומדקש ימ  םיריכמ
 ףא םיאצומ  ונחנא ןיא .תוערהו תונומאה ורפסב שפנה תרותל םלש
 בתכש ימ הרשעה םיתש האמב אלו הרשעה רחא האמב אל مصب
 חיכוהש יפכ .רשא לוריבג ןב המלש 'ר .ידעלבמ שפנה | תרות לע
 רשא ןינעה הז לע רחוימ רפס רבח طخ קנומ המלש םכחה مداد
 'ר יפב ארקנה אוה אוהו ונילא עיגה אלו רבאנ ונבל ןובארל
 ."ירוד ןב. ייחב

 דוע مدد ז"כב הילע בישהל ןיא תאוה היארה ונהער יפל هذ ףא =
 .הכרע טעמי אל הרוסי הרעשה לע איה יכ ףא רשא ,תרחא היאר
 ריכזה אל עורמ תובבלה תבוח רפס תא וארקב مر אלפתי ליבשמ לכ
 לוריבג زد המלש د לש רסומה רפס תא תחא םעפ ףא רבחמה

3% 
, 

 אוצמל קחודב דוע לכוי םש ךא ."שפנה תודמ ןוקת, םשב  עדונה
 קזחל רתומל בשח הסוגאראס תדע ברש רמאלו ותלאש לע הבושו
 לבא ,לוריבג رد המלש د וריע رد ירבדב רסומה יכרדב וירבד תא
 תועד איבמה ףוסוליפה ייחב ,רחא ייחב ונבר ונילא הלגנ רשאב התע
 ניס ردد םינאמלסומ םיפוסוליפ םג ריכזמהו שפנה תמכחב תונוש
 היהת וריעו וצרא ןב היה רשא לודגה ףוסוליפהמ ותקיתש ול המודהו
 ונבר תטש בורה לעש טרפבו  .ןורתפ . הילע ןיא רשא המותס הדחל
 םא לבא. וכצחנ דחא רובמו ואצי רחא ןיעממ לוריבג ןב תטשו ייחב
 רחא ריקחני . לוריבג ןב המלש 'ר לש ורוד ןב היה ייחב 'רש רמאנ



 .םולשב אובי ומוקמ לע לכה וירפסב ונרבחמ ול ביצהש הרטמה

 ודבאנ רשא ייחב 'רמ םירחא םירפס ינש ורכזנ הו  ונרפסב

 ררפה, םשב כקונמה תיברע ןושלב רחא רפס : ונילא ועיגה אלו
 איפוסוליפה , ומש ונל הרוי רשאכ , ליכמה "הריציב | הכרעההו

 רשא ישפנ יכרב לע , תירבע | ןושלב , רישו , םלועה | תאירבמ
 תורות הרצקב ראובי ובש ונל דיגה ךא ומשב ובקנ אל רכחמה
 רשא םיבר םירקבמ ואצמנ יכ .ושוריפ קר אוה הו ונרפסו שפנה
 םירפס העברא ייחב 'ר רבח הו יפל הנה .םתנבה רפוחמ וילע וגישה
 : הזה רדסב

 , תובבלה תובוח יא

 .הריציב הכרעההו רדסה د

 .ישפנ יכרב לע .רישה ג

 .שפנה תורות וד

 : םרדסב לוריבג ןב המלש 'ר ירפס םה הלאו

 ,שפנה תודמ ןוקת וא
 .םייח רוקמ וב
 .םינינפה רחבמ ג
 ,שפנה לע רפס ד

 ירפס םה םה לוריבג ןב המלש 'ר ירפסש האור ארוקה הנה
 ונילע השק ? תאו התשע הרקמה רי אה . םתכיאו םהומכב ייחב 'ר
 םירומה םיזמר הברה הזה רפסב אצמנש טרפבו הוכ רבד ןימאהל
 יתירבו. + ןושלה הזב רמוא ייחב 'ר ןושארה קרפה שארב . ךפהה ונל
 הטשהו תיתימאה העדה איה תאוש יתעד לע הלעש המ הז לכמ

 תרזועה הריקחהו לכשה םע תמאתמה וילע יתרמעש המ לכמ תנמאנה
 .'וגו תורחתו םינפ תאישנ ذو הרופמהו הלבקל

 היהש "תורחתו םינפ תאישנ ילב,, ורמאב ונעידוי ייחב 'ר הנה
 הלבקהו הרותה םע המיאתה אל ותטש רשא דחא ףוסיליפ مدد
 עיגה רשא טעמה תמאבו . רחא אלו לוריבג ןב من הזה ףוסיליפהו



 איפוסיליפהש תערל ונרוי םייח רוקמ רבחמ לעב ייח תורוקמ ונילא
 ול ביצה ייחב 'ר הנופת ילבו , םיקודאה יניעב םינינצכ התיה ולש
 ןימאמה אסוגאראס תדע בר . הירחאמ םעה תא ריסהל וירפסב הרטמל
 הב תואצמנ תועידיה לכו המכחה תיב אוה הרותתש המלש הנומאב
 תא תורה ןעמל , םא ותיערמ ןאצ ישאר לע תפחרמ הנכס האר
 לש ורוב יממ ותשי ,םהה םימיב הררש רשא איפוסיליפב םנואמצ
 הלא לע םרובעב רבח ןכלו ,ואצי רוהט ןיעממ אל רשא לוריבג رد
 הרותה ינדא לע ודסונ םהיתויאר לכ רשא םירפס םמצעב םינינעה
 ףיסוהל ונדיב שי . וריכוה אלש המ לע הומתל ןיא הז יפלו , הלבקהו
 دو הזב ךיראהל רתומל בושחנ ךא ונהעד תתימא לע תויאר דוע
 לא רבחמה رص התע רובענו ומצעב ןתוא مالطا ליכשמה ארוקה
 . ורובח

 בהכב אצמנ . תירבעה ותקתעה םינתונ ונחנא רשא הוה רפסה
 ,1840 תוא ויראפב ימואלה םירפסה דקע תיבב ןשונ ןשי יברע די
 תאוה * הדועתה . ."ןידה ףסוי ןב ייחב ונברל, םשרנ רפסה םש תחת
 איקב לכ הנמייקי יפוד הב תתלו הירחא רהרהל הקדצ לכ ונל ןיא רשא
 אחסונה םע תאוה תיברעה אחפונה ותוושהב תיברעה | תורפסב
 רחא טעמ יכ ריִעָי ןושלה ןונגס יכ , תובבלה תובוח רפסל תיברעה
 תורות רפסה תועד םימעפלש אצמנ םאו . םהינשל דחא באו ואצי
 תובבלה תובוח רפסב עיצה רשא ותטש םע תומיאתמ ןניא שפנה
 ,םירוהיכ םינאמלסומה , םינומדקה םיפוסיליפה לכ יכ , הז לע הומתל ןיא
 ןוקת רפסה תא ארוקה תבשחמ לע הלעי אל םלועמו :, הזב וותשנ
 עדי אל םא םרבח רחא רבחמ יכ םייח רוקמ רפסהו שפנה תודמ
 . שארמ תאז

 . םינומדקה םיקיתעמה ךרדב ונכלה . הקתעהה םצעל עגונבו
 תנבהל ונחרכוה תוקוחר םיתעל קר הלמב הלמ תלוביה יפכ ונקתעהו
 רשא םירמאמ הזיא ארוקה אצמי םאו .הזה ךרדה رص רוסל ןינעה
 יכ ,תוכז ףכל וננידיו ונמישאהל רהמי לא ןוכנ לע ול וררבי אל
 ומכ , הנושל הוחצב ןיטצת אלו םימעפל תשבושמ תיברעה אחסונה
 .ה"יא רואל הנאיצונ רשאכ תערל חכויש



 בושהל ادم مسج 0 תא 3- 07 3 :
 חנא , ותכאלמ השע רשא 3 אאוניוועל יולה עשוהו. 'ר סיפדמהל

 שרוחל ה"כ .ב םוי . זיראפ
 ב





 .רבהתמה תמרקה

 (4 ,הנובתו תעד ויפמ המכח ןתי 'יוי יכ

 ללכב רבד לכ לע הפוצה לאה רשיה טפושה ךלמה לאל חבש
 תמאה יכרד וידבעל הארה רשא אוה ,תורתסנהו תולגנה עדויה טרפבו
 לארשי ינבב רחב רשא אוה .רשויהו קדצה ילגעמ הלגו ררבו הדובעהו
 תוער ןמ םתוא ליצתש ידכ הארונהו השודקה .ותרות תא םהל ןתנו
 םייחה ול הנקו היתוצמ םייקש ימ ירשא . (5 אבה םלועהו הוה םלועה
 ליחנה רשא וידפח לע וחחבשא .רשואהו בוטה ושפנל בייחו םייחצנה
 ךיא החלצהה יכרד ול ראבו רשויה ךרדב והחנו המכחהו תעדה םדאל
 לא שודקה ורפס רואב וגהנו (5 האירקה םוי לא וברקב הילא עיני
 קיפיש המ ויקוספב טרפו ידימת רוא וב ןופצב ול הארהו יחצנה רשואה
 לא הבגשנה ותמכחב ואשנו ותחלצה בייחיש המב וימחרב והוצו ונוצר
 هدد השעמלו ערמל וניכהלו ורמלל  ונוצרמ תוצמה  תלבקו הדובעה
 היהו ושפנל ליעוה השעו עדי םאש דע הוקתה תילכת לא ואיבהל
 ,(+ ליעוהל ךדמלמ ךיהלא "יויו ינא רמאנש مهد םימת

 הריפכה ונתאמ קיחרהו ותודחא תעדל ונעיגהש ימ זחבשאנ
 مد ןיאו ותרובג םורמ גישהל ונתבשחמ האלתש דע ותוהלאב קפסהו
 ונא ול תודוהלמ ונתשלוח תרכהב לבא הדות ול םלשל וננושלב
 והעדי .'יוי תומצע גישהל וחכב ןיאש ןימאמה ריכי רשאכ יכ והחבשנ
 ותלודגו ותותימא גישהל ואלי םימשה יכאלמ םג יכ דועו וב ןימאיו
 ,(5 ךדסח םימש דע לודג יכ ורמאכ ותרובגו

 וחבשו וריש רבחל הלעתי םשה ילע לקהש ינפמ רמוא הז רחא

 .'ו ,'ב ילשמ (1
 ,אבה םלועב שנועמ ל"ר ©

 .טפשמה םוי לא ל"ר (3

 .ז"ו ,ח"מ היעשי (4
 ,א"י ,ז"נ םילהת (5



 د ماقلت

 ו

 אלו הלבקהו הרותה םע תמכסמה החצ ןושלב 4 "וי תא ישפנ יכרב לע
 קודקרו  יתועד | תתימא | ינמז ינב לצא אלו ינמדקש ימ לצא יתאצמ
 והחירכיש המב ןהירחא רוקחל יתברהש יפכ (שפנה ינינעב  יתויאר
 תלבוקמה הדגהה םיכסיש המבו םיבותבה ןמ תויארהו ילכשה  ןויעה
 יב תיארו .םייוצר םינפואו הרותה ןמ תומש שפנל יתאצמש המ مرر
 םירול ובשחנ יתאבהש תומשה תצקמו תוקוחר ואצמנ יתועדמ  תובר
 לא םבל ומש אלו תולמהו תומשה ישרש וניבה אל רשא םיבר לצא
 םינינעה ירתסמבו תירבעה הפשב םנויסנ ןורפחמ תונווכהו םינינעה ןכות
 ראבמה שוריפכ היהיש ידכ הזב יתמלעהש המ :ררבל ןוכנל יתאצמ
 רפסה הז הלעתיו םמורתי ארובה רזעב יהרבחו וב אורקל הצריש ימל

 יתחכוהו + תונוש תושפנמ שפנב סנכיש המ וב יתראבו תיברע ןושלב
 ןושלב יתאצמ רשא היתומש תורזג ןמ הינינע مالم יתראבו התתימא
 רחא .התישאר יבצממ יתרבד הז רחא .התנוכת יתררב הז רחא .תירבע
 תמאב רשא תורחאה תושפנה יתשה رص הילא רבחתיש המ יתילג הז

 .ןהנוכתו תושפנה יתשמ תחא לכ עבמ יתיארה הז רחא .ערתשמה הפוג ןה

 הצרא םדאב רשא תושפנה שלש ןמ תחא לכ תישאר יתנבה הז רחא

 תרחאב ןהמ תחא לכ רשקת ךיא תילכשהו תינויחה תיחמצה וב
 המודהו ישונאה ףוגל םילגלגה ןמ המודהו ןתצק לא ןהצק הנרבחתתו
 םירבדה הלא תתימא.לע דומעל ףוסכי ליכשמ לכ יב םיינחורה םתוחכל
 הז רחא .םתנוכת דע עיגהל בהאי דחא לכ רשא םירתסנה םירבדמ םהו

 תובומה תודמהו .ללכב תושפנה שלשל רשא תובוטה תודמה יתראת
 תומשה לכ יתפסא הז רחא .טרפב ןהמ תחא לכ םצעב רשא תוערהו
 יתרבד הז רחא .םב םיאצמנה םינינעה יפכ םנינע יתראבו  םיראותה

 רשא הבסה יתראב הז רחא .תוכרוהל ןצפחו ادد ךיאו תושפנה רמח رم
 לא התדיריו תוצמה לוע תא תילכשה שפנה לע םימעהל החירכה

 ןתגרדמ יונשו תוישונאה תושפנה יבצמ יתראת הז רחא مرج םלועה

 תריצי ומ יתרבד הז רחא ,יחכונה רודמה רחא ןהל ןכומש המו ןרמחב

 .'א ,ג'ק םילהת (1

 .תינויחהו תיחמצה תושפנמ ל"ר (?

 :كسنن نجح نضح
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 אוה המו הרותב ואצמי הפיאו ןושארה םדוסי רבד הזיא ןמ תופוגה
 לעפנה مدد רמחה אצי ךיא יתראב הז רחא .האירכה תישארמ םרקע
 םיאשונ םה רשא םירקמהו  תופוגה  תונומתו הרוצה תגשהל ול רשא
 הלאמ רחא לע לאשיש ימל ראשי אל זאו ותינבתב םישוחל הלגנש דע
 ול יתיארה אלו היתודופ ול יתראב אל רשא הלאש םוש םישרשה
 ردد שיא אוה םא יוצרו קיפסמ ןפואב תלוכיה יפכ תוכיראב הינינע
 תיצמת תורוהלו רצקל הז לכב יתשקב רבכו .תולצעה ןמו תויתפה ןמ קוחר
 םרואיבו םיקוספ הזיא לע יתרזח םאו ןייעמה לע לקהל ידכ תונוכה
 יכנאו .וצמאלמו וקזחלמ לדחי אל ןינעה תונשה םנו הזול ינצלא חרכהה
 תמאה לא ינחניו ןוכנה עדמה יבלב ןתיש יויב .יתוקתב רזע שקבא
 רכשהו לומגה ןמ חיטבהש המב ינכויו בוטה ךרדב ינכירדיו  רשויהו
 אוהו .ינוחטבו יתוקת םורמו יטלפמ תילכת הז יכ ותדובעב םיצמאתמהל
 המכ חכה ודיבו לוכי בוט לכ :לעו בורקו םוחרו בישמו עמוש :וימחרב
 اق ךיקח ינדמל ביטמו התא בוט דועו هز ונשרדת שפנל ווקל ייוי בוט רמאנש

 ,ןושאר קרפ
 שפנה .ארוב תעידיל סחיתה שפנה תעידיש תעדל ךל יואר

 תיגה רבכ יכ תויה לכויו .היפנע בורו התוקדו הירתסמלו ומש הלעתי
 תופלחתמ תוטישו תונוש תועד לא תננובתהו ףיעסה הוב םיבר םירפסב
 םדאה תעידי איה איפוסליפה, םימכחה ןמ דחא רמא רבכו שפנה ןינעב
 רתוי ערוי ושפנ תא רתוי עדויה םכמ ימ כ"ג רמאנו ₪ "ושפנ תא
 יל יתירב دو ורכז .םמורתי רצויה ינרועש דע הוב יתדקשו ובר תא
 המישהו תיתימאה העדה איה תאוש יתעד לע הלעש המ הז לכמ

 תרזועהו הריקחהו לכשה םע תמאתמה וילע יתדמע רשא לכמ תנמאנה
 הטיש םושל  תסחיתמ הנניאו תורחתו םינפ תאישנ ילב הרוסמהו הלבקהל

 .ה"כ ,'ג הביא 1

 .ח"ס ,טי"ק םילהת ©
 .ח"כ ףד ילאזגלא ףופוליפהל קדצ ינזאמ רפסב כ"ג אבוה הזה רמאמה 3



 1 يكل

 ול ןהתו .קדצה לא הנפתו . היתובקעב ךלתו המאה תא בהאה אלא
 רבד دود לצה לאו 6 וגו יתרחב הנומא ךרד רמאנש המכ ןורתיה
 . 6 יתלחי ךיטפשמל יכ תמא

 תונלפמ יתשל םיקלחנ תוינוצחה תוטיש ישאר יכ יתיאר הנה
 תנלפמו עבטה ילעב םיארקנה םישנאה תגלפמ וזל וז תודגנתמה
 תוהלאה ילעב ירבד בור יכ יתיארו .תוהלאה ילעב םיארקנה םישנאה
 בור יכ יתיארו היתושרפ ןמ וחקלנו הרותה ןמ ורזגנ םתא קדצה רשא
 תוהלאה ילעב וריכזהש הממ ונתשיו הרותהל םידגנתמ עבטה ילעב ירבד

 ןינעב םתעד יכ יתאצמו תורותהו םיקחה ירבד בור יתיאר ןכ ירחא
 הרותב תרכזנה הוהלאה ילעב مرتد םע בורה לע רחאתהת שפנה
 רחאתת ןרפסמ בור םע תורותה ןמ תחא ןיא יכ יתיארו השודקה
 םינאמלסומה ןמ הקלחמ תוקלחמ יתשמ ץוח  עבמה ילעב مرد םע
 ינוצר 6 "ייאבגלא ןבא, םשאה יבאל| תשחיתמה 6 *הלזתעמלא. תארקנה
 םתקלחמ לע "ןייאבגלא , םשב תערונהו רובדה תמכח רבחמ רמול

 6 ,.  תיארקה , םשב תעדונה םידוהיה ןמ תחא הקלחמו
 יושגה ירקמ בצמו ינפונ ידע שפנהש איה עבטה ילעב תערו

 וירקמ ודבאנו וידע הלכ ורמח רבאנו ףוגה הלכשכו ףוגה רמח ירי לע
 תעד אוה ןכו האשונ תסירה ירחא שפנהל הראשה םלועל ןיאו ומע
 םיבשוח סה יכ תיארקה הקלחמה לכו הלותעמה הקלחמהמ רחא קלח
 םהמ הלאו ומע וירקמ ודבאי ףוגה דרבאי רשאכו הרקמ איה שפנהש

 ,'ל ,ט"יק םילהה (1

 .ג"מ םש (2

 המק תאזה .תכה "להקה ןמ םילדבנה,, איה יברעב תאזה הלמה תארוה (3
 דוחיבו םיפילאכה ימיב הבחרתנו םינאמלפומה איבנ דמחמל- הנושארה האמה ףופב
 קדצבו  .היגהנמו היתוערל ותבהא םיברב הארה רשא "ןימאמ לא, ףילאכה ימיב
 ןארוקה תא ראבל זוע לכב ורתח םה יב םאלפיאה יליכשמ תאזה תכה ילעב וארקנ
 .לבשה ךרד לע

 בורקה אבבוי רפכב דלונ אוה "םאלפפא דבע םישאה ובא , היה םלשה ומש (
 ,13 ףד טוקאי ןייע 321 תנשב תמו םינאדמחומה רפסמל 947 תנשב הרתבל

 הידעס 'ר םע ויחוכוב עדונה ןנע אוה תאזה תכה יתימאה רדפימה (5

 .ל"ז ןואל
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 ףוג יקלח םיתמה תיחת תעב בישי "ווי יכ ומדי אבה םלועב ונימאי רשא
 רובדל ןינע ןיאו והשנעי וא והלמגיו ושפנ אוה רשא הרקמה לא םדאה
 תיחתב םיקסעתמ ונחנא ןיא יכ םיתמה תיחת ינינע םע היבצמו שפנה
 .הו עד םיתמה

 שפנהש איה םתא קדצה רשא תוהלאה ילעבו הרוהה תעדו
 םלועל ןכתי אלו ותולכ רחא ראשנהו  ףוגה םדוק .הוהה ינחור םצע
 שפנהש איהו תישילש העד יתאצמו .ףוגה דבאי םא ףא שפנה דבאתש
 בא !תעד הוו ףוגה תולכב הלכת אלו ףוגה .תושדחההב .תשדחתמ
 תוהלאה ילעב תעד םע אלו הרותה םע  תמכסמ הנניאו 6 אניס
 ומכ הילא רשקי רשא רבדל תמדוק שפנהש ינפמ םתא קרצה רשא
 .סילכשומה .םירבדל םדוק לכשהו םישחומה םירבדל םדוק .שוחהש
 תישאר "אבה םלועהו שפנה , ורפסב אניס ןבא ריכזהש המ יתיארו
 "וי ןמ .דרת שפנהש 6 ותרותמ חיכוהו ונהרות םע רחאתמ ורמאמ
 ךינודא לא יבוש תטקושה שפנה תא ההא, :רמאי אוה 'יוי לא בושתו
 לא בושת חורהו ה"ע המלש רמאש המל המוד הזו "וב תיצר רשא
 היהת אל הבשההו , דוע .דמאי אניס ןבאו 6 .הנתנ רשא םיהלאה
 הרמאש המ םע רחאתי הזה רמאמהו "האב ונממ רשא יםוקמה לא אלא
 תושדחתה םע שפנה תושדחתהב ורמאמ לבא אבה םלועה ןמ הרותה
 .הזו עַד ,הרותת םע דראתי אל רכזנה ורפסב איבה רשא ףוגה

 ינש קרפ

 וראכו הרקמלו םצעל ולוכ םלועה םימכחה וקלחש ירחאש עד
 רשא אוה הרקמהשו םיכפהה לבקמהו ומצעב דמועה אוה םצעהש

 צעהש ורמא ודעלב דומעל לובי :אלו  ונממ קלחכ אל םצעב אצמנ

 דלונ "ןעסיבא, مسد עדונה אניפ ןבא הללא רבע ןב ןיפחלא ילע ובא (1
 תמו (נ"היפסל 980) םינרמחימה תריפפל 870 תנשב איראכוב זוחמב ןאטיימראהעקב
 2 תיווה
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 טשפתהל איה ינפוגה םצעה תדמו ינחור םצעלו ינפוג םצעל קלחתי
 ראשהל לבגומ רועשב רגפהל .קמעהו בחרהו ךראה ןהו תואפ שלשל
 ווחאלמ רחא םצע עונמל .וחמשב ףקומ .תויהל ,ורמחל לגסומה םוקמב
 ונורשכלו רחא ןמזב וול וז תודננתמה תורוצ ליכהל ותלכיב ןיאו ומוקמ
 - ולובג תילכה דע עיגה רשאכו ץק שי ול םיתואנה םירקמה לבקל

 איה ינחורה םצעה محصل .הרקמה הול לבקמה ונורשכ ףוסי  הלבק
 לגסומ םוקמ ול ןיאו לבגומ רועשב רגסי אלו תואפל טשפתי אלש
 םצעב | רודחיו ומוקמ זוחאלמ רחא ינחור םצע ענמי אלו ומויקל
 תודגנתמה תורוצ וב ופסאתיו חלודבב שמשה ינרק תרידחכ | ינפוגה
 ופוחיו ץק ןיא ול םיתואנה םירקמה לבקל ונורשכלו دمع ןמזב וול וז
 לכ לבקל ןכומ אוהש וב הצרא רחא םוחי היהי אל תורוצה לא
 לכש חרכוה אלו .תוינחורה תורוצה ןהו תוינפוגה תורוצה ןה תורוצה
 םתעידי ינפמ אלא ינפוגה םצעה דגנ ינחור םצע !םיקהל םימכחה
 אל ןהשו !םיכפה םירקמ ינש ןה | תולכסהו המכחהש  הנוכנה
 ולכויש םצעב אלא הנייהת אלו דבל תופונ םה רשאב תופוגב !הנאצמת
 הצרא םיכפה ינש הלא לבקמה הנה וב ןתקיציל ןכומהו וירחא הכלל
 היהיש ןכתי אל םגו ינפוג םצע היהיש ןכתי אל תולכסהו המכחה וב
 לבא וילע ףיסוהל ירשפאב היהי אל רשא לובג המכחה תלבקב ול
 رمزي ינפמ הב صد לדגי המכתה תוברהל םדאה עניש תע לכ

 יתלב ןורשכ ול היהי המכתה לבקמש חרבהה ןמו המכחהל | תילכת
 ינפוגה םצעה :היהיש ןכתי אל םגו תלבגומ יתלב המבחה יכ לבגומ
 רודמ היהיו הנלבקיש המש יוארה ןמו המויק רודמ וא המכחל לבקמ
 הגרדמה תאזכ مروج רשא םצעה הנה .ינפוג יתלב םצע אוה המויק
 תודמה תולכסהו המכחה פחינ וילאו ינחור םצע והארקנ רשא אוה
 ינפונ םצעל קלחתי םצעה ךרדה הז לעו תוערה תודמהו תובוטה
 ع 9 ותוינחורל ושחיתי וירקמו ינחור םצעלונ ותוינפוגל ושחיהי וירקמו

 ןמזה תוכיאהו תומכה ןהו תוגרדמ עשת םיינפוגה םירקמהלו
 תוגררמה עשתה הלאלו לעפנהו לעופה בצמהו ןינקהו תוכימסה םוקמהו
 הו וילא ךרטצנש המ * ןאכ ריכזנו ונרצקו ןויגהה ירפסב בחר רואב
 ו-2

 ,רפופה תמשאב טמשנ הזה רמאמה (1
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 תושחומהו תועמשנהו תוחירהו תוארמה לכ ליכת איה יכ תוכיאה תגררמ
 ןהו תופוגהל תועדונה תועונתה לכ םגו םישוח השמחה תחת תופנכנה
 תעונתו החמצה תעונת דספהה | תעונתו היוחהה תעונת שש
 וילא ךרטצנ רשא אוה הז החונמה תעונתו לוטלטה תעונה הלבהה
 תולכסהו המכחה םה ינחורה םצע ירקמו  .םיינפוגה םירקמה ןמ ןאכ
 .ןהל המודהו העשרהו "וי תארי ומכ תוערה תודמהו תובומה תודמה
 אוה ינחורה םצעהו ומע וירקמו .אוה הלכיש המ אוה ינפוגה םצעהו
 םה שפנה םסצע ירקמ ידוסי לכו .ומע וירקמ לכו אוה ראשיש המ
 תדמו תיילכשה שפנה תדמ איהו המכחה תדמ תובוט תודמ עברא
 תיחמצה שפנה תדמ איהו תועינצהו תינויחהה שפנה תדמ איהו הרובגה
 ןלוכ תיושה ןמ דליה תושפנה שלשב תודמ שלשה הלא וותשנ רשאכו
 אוה תובוטה תודמה הלא רדעהו .תובוט תודמ עברא הנייהתו רשויה תדמ
 קר אוה םירחא תעד יפלו םיאצמנ םיכפה םישנא הזיא תעד יפל
 תער יפלש וב הצרא םיאצמנ םיכפה הז ןיאו תובומה תודמה ןורסח
 הרובגה רדעה בלה תוכרו המכחה רדעה איה תולכסה םישנא הזיא
 תודמה םורחא תעד יפלו רשויה רדעה לועהו תועינצה רדעה הואתהו
 רדעה םניאו תובוטה תודמה הלאל םיכפה םיאצמנ םינינע ןה תוערה
 ידכ םיכפה םהל ארבו םירברה ארב "וי ךא המואמ אוה רדעהה יכ
 הז הע המלש ררב רבכו םהיבפה תאיצמ ירי לע ורכויו ונבויש
 םג ורמא הנה 6.םיהלאה השע הו תמעל הו תא םג ורמאב ןינעה
 .הוב קפסה ריספהו םהיכפהל -םירבדה תלבקה אוה הז תמעל הז תא

 ,ישילש קרפ
 רדעה אוה הלחתב אצמנה ךשחהש !םירמואה תעד וב ראבנ

 -ןיבו .האירבה !תישארב היהה ירקעה ךשחה ןיב לירבהל ילבמ רואה
 רצונ ךשחהש רמאנו שמשה רוא רדעה אוה רשא ירקמה ךשחה
 .יעיברה םייב התיה רשא שמשה תריצי םדוק תישארב ימי תששב

 '.ד"י ,'ז תלהק (1
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 יתננובתה יכ הוו .התאיבבו התילעב אלא רקבה ןמ ברעה לידבנ אלו
 שמשהו 6 ישילשו ינשו דחא םוי רקב יהיו .ברע יהיו הרותה רמאמ לא
 רקבו ברע וילע ררמאנ רשא ןינעה הז רחא יתרקחו רוע התלגנ אל
 הרותה וילא הארה רשא רוקמה אוה הז יכ יתאצמו םימיה השלשב
 ויפנע םה עכטה תריצי רחא םיאצמנה לכו םינימה ןימ אוה ךשחהש
 םיארבנה לכל רמחהו :םישדוחמה לכ ודסונ וילע רשא דופיה אוהו

 יפוג לכ וארבנ ונממו ושרשו ורקעו ודופיו םלועה רמח ארקנה אהו
 הלעתיו = םמורתי ארובהו םהילע םיאושנה םהירקמו ץראהו םימשה
 תורוצה לכל לעפי ךשחהש וב הצרא לעפנה לבקל ןורשכ וב םש
 לכ יכ ומוממ תצק ערגי  תונומתהו תורוצה  ותלבקבו = תונומתהו
 ותלפא ןמ ירקעה ומוממ ונממ םה םלועב םיאצמנה !תוערהו םימומה
 ןורשכה וב םשש המב ומוממ תצק ערג חבתשי ארובהו ונוכש ןמו
 ונוכש תצק עוני הנומתהו הרוצה תלבק ידי לעש ינפמ לעפנה לבקל
 ,וילע תאשנה ותרוצב וקמוע ןמ  םיניעל הלגיו ותלפא תצק ראיו
 ישרוד לצא קפס וב ןיאו ביציו תמא אוה ןינעה הז יכ ילכשב יתאצמו
 םמורתי איצממה ןמ .האיצמה תבפב . םידמולמה | תודופיה = תומכח
 .ומש

 ןינעה הו אצמי הפיא ישפנב יתרמא הז .יל ררבתנש .רחאו
 הרותהש ןכתי אלש תערל .יתחכונ הז רחא וראותב וא ומשב םא הרותב
 םעומ רבדל ותבשח וא ותוא הכילשה וא ןינעה הזב התפרתה
 איה הרותהו םישדוחמה םירבדה ضنك عن דוםי הז יכ  וריכזהלמ
 המב םיאצמנה ידוסי לכ לע صدر לכשהל העורז הדשו המכחה תיב
 .הארוהו ומרב- וא ןוימדב וא רורב ןפואב םא המכחהב ןכתיו רשפאש
 יתרקחו ראותב וא םשב םא הוה ןינעה ןורכז רחא בר ןמז יתשפחו
 תמאב אלא ןוימד ךררב אל ויתאצמ יכ ירועב היה "ויו הברה וב

 לע םירומה םינינעה לכב הרוטעו הרותה תבידנ ןמ יתאלפנו .רורבבו
 לכש ןמ רבד הזיא םלענש םעפ לכו הלעתיו םמורתי ןמואה תמכח
 ןפואב לשמבו ןוימדב תיהלאה תמכח %ךרדב הרותה ודיגה  ןומהה

 ג'ו -,'ח ה ,'א תישארב (1
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 וילא המודמה לא ןוימדהבו:וב לשמנה לא לשמהב ועיגיש יירכ רורב
 יכ 6 םתודחו םימכח ירבד הצילמו לשמ ןיבהל המלש :רמאש ומכ
 רכונ:אוהו 6 'גו ךשחו והובו והות התיה ץראהו הרותה רמאמ יתאצמ
 והגישיסאל דאמ קומע הזו .תישארב ןמ ינש קוספב הריציה תלחתב
 ומצעב₪ ןינעה הומו .תמאה לא עיגהל עגיו למעש רחא אלא שרודה
 ₪6 .הריציה רפס תחיתפב ל" ןואג הידעס 'ר רמא

 רתויהו םיבשחמה תוכשחמ ונשקבת רשא  לודנ רתויה רבדהו
 4 אצי רשא ןושארה דוסיה אוה םינייעמה יפערש לע הלעי רשא השק

 איפוסליפה ימכחו לארשי ינב ימכח אלו .םיארנה תודוסיה לכ ונממ

 ולכשב תכלל ותוצרב םיאיכנה ןמ דחא םג אלא הזב "וכובנ רבלב
 קמע קמעו היהש המ קוחר ורפסב רמאש ומכ קוחר ואצמ "ותדיקשו
 הזב עגיש רחא ה"ע המלשש רמאו ףיסוה הידעפ يا ונאצמי  ימ
 איבנה .וראתש ףאו קוחרו קומע .היהש רחא בורק ול היהנו וערי
 ארובהו ועדיש דעשוב תוגהלמ :םימכחהנ ולדח אל קוחרו קומעב
 המכ 5 .תומלצ רואל אצויו ךשח ינמ תוקמע הלגמ הלעתיו םמורתי
 9 תומלצו לפא ןבא רקוח אוה תילכת לכלו ךשחל םש ץק רמאנש
 אוהו אצי ונממ רשא דופיה לא ובישהש דע  לפא ןבא ורמאב הצרו

 7 תפחרמ םיהלא חורו .רתפו חידעס تكا חתפ הומו .הלפאהו  ךשחה
 אלא עמשי אל לוקה יכ לוקה תעמשהל הנושארה איה חורהש
 םירמאמה ינש הלא רמאו תוריפסהו תויתואה רכזו .םירבד ינשב

 .'ו ,'א ילשמ 1

 : ,'ב ,'א תישארב ©

 סחוימ ומצעב הריצי רפסה יכ הריצי نطلع שוריפל ותחיתפב ל"ר 6

 קתענ אל דוע [הזה שוריפה .הנווחאה הכלההב םש רמאנ רשאכ וניבא םהרבאל

 ה'יאו טרעבמאל ריאמ 'חה ברה תאמ תיתפרצה הפשהב קתענ אוה לבא וניתפשב

 ,םיניכמ ונחנא רשא תירבע הקתעה רואל איצונ

 ,ד"כ ,'ז תלהק 6
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 לע הידעפ د .שוריפ ייחב 'רל היה [הארנ רשאכ ,'ב ,'א תישארב (1
 .ונילא עיגה אלו דבאנ רשא הרותה
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 אוצרב مدد ורברו רמאמ םהמ ןושארה 6 השלשה הלאב 'םיקבודמה
 הנבושת הרשע לא הנעגתש םעפ לכ 'תוריפסה הלאש וב הצרי 'בושו
 ₪ 'נו בושו אוצר תויחחו םיכאלמב רמאנש ומכ ץק ןיאב הנרוזחתו
 ומכ םמוקמ ובזע אל ולאכו םיאבו םיבשו םיכלוה םהש | ינפמ
 האפ לכב םיאצמנ םה יכ 6 וננה ךל ורמאיו וכליו םיקרב חלשתה רמאנש
 هز ותארקל אצוי רחא ךאלמו אצוי יב רכודה ךאלמה הנהו רמאנ ןכלו
 רמאנש המו .דגנכ אוה הנפיש רצ הויאב יכ וירחא אצוי רמאנ אלו
 הנבושתו םלועל הנרוזחתש תויתואה לע כ"ג .רמאנ תוריפסה לע
 רשא ןושארה דופיהש עד תפחרמ םיהלא חורו בותכה ןינעו .ץק ןיאב
 : הררפנ הז רחאו תוריפס רשעו תיב ףלא תויתואה םע חורה אוה ענ
 : עונל חורה ליחההשכ איה הזל היארו .הררבהנו התרבחמ הלמ לכ

 הממחתנ ובובסבו בבסו לגלגה חנממ אצי  תוריפסהו תויתואה םע
 רשאכו مسد המח שאל התיהו הבבסו | ותוא העינמה חורה
 התיה םימה וקחרהנ רשאכו החל המחל مصرح טעמ חורה הקחרתנ
 הנבשו העונתב רבד םוש היה אל ץראה הקיחרה רשאכו החל הרקל
 לפא ןבא בותכה הארק ךכיפלו שבי רק תומה עבט העבמ התיהו
 ורמאו .הלפאב רתסנה ךשחה אוהו דופיה לא הבישהש דע תומלצו
 אוהו הזל תואיש ימ مزدوج חורב "יוי חלשי רשא לוקה אוה לק
 המ אוה הזו 9 לוקה תא עמשיו 'גו דעומ להא לא השמ אובבו ורמא
 רוקמש ראבו "חורב תובוצח לוקב תוקוקח. הריצי תכלה רבחמ רמאש
 אלולש עדו .איבנה םע רבדש תעב הארב "יויו חורה مات | לוקה
 ארובהש ינפמ פםיארבנה לוק אלו ארובה לוק אל עמשי אל חורה
 לוכי אולו םיאיבנה לא רובדה הדי לע ךילוהל הארב ומש םמורתי

 ורבדו (1 + םה ה5להב ורמאנ רשא הוב הז םיקבדה םירמאמ השלשה (1

 םיוחתשמ םה ואסכ ינפלו (3 ופודרי הפוסכ ורמאמלו (5 בושו אוצרב عدد

 .ד"ו ,'א לאקזחי ©
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 לוק אלו רפוש לוק אל עמשי אל חורה רדעה ושפנב רעשל مد#
 ררכנ הנה .םיעמושה תובל ודיחפי אלו ץראה תדיער לוק אלו םער
 ,חורה אוה לוקה רוקמש

 הפופכ ורמאמל ינשה רמאמו ןואנ !הידעס 'ר רמא הו רחאו
 תוריפסהו תויתואה | וריוצ ךיא ונלכש ١ לַע תולעהל הזב הצר ופוררי

 לכבו חורהב תורוצו תונומת תופוסהל שיש הארתש ומכ רמאו חורב
 שיו ןכחרמ רתוי ןכרא רשא שי2תוינפונה תורוצה ןמו תונושמ ןה הז
 תועבורמ םע לוגעב תובברומ שיו תורשי שי .ןכראמ רתוי ןבחר רשא
 םנכי םלוגע רשא שיו תולוגע שיו תושלושמ םע הנרבחתת רשא שיו
 לע ונשפנב רעשל לכונ رد תופוסה יראות ןה ןלוכו ורבחב רחא לכ
 :רמא ךכיפלו חורהב ומקו תוריפסהו תויתואה ויהנ ךיא בוריקה ךרד
 ראתש ומכו 6 אובי שאב "וי הנה יב .דועו:0 וכרד הרעסבו הפוסב "ווי
 תסנכהכ םילונעהב וסנכי םילוגעהש םינפואה ןינעב ולאקוחי ונינודא
 ונל .רפמנ ךכיפלו הרעסל הרעסו مقام גלא הפוס ופסאנ زد רונצה
 רואב םיאיבנה לא הלגנש ומכ הלעתיו םמורתי אוהש עודי ןמזב
 תוחורב םהל مكرر ןכ תובבוסה תונומת םהל רשא םינפואו תויח
 ןמ בויא תא "וי ذل ורמאכ תובבוסה תונומתה הלא ןהל רשא
 תוריפסהו תויתואה רויצ ךלכשב ןיבת רשאכו 6 ,הרעס ןמ ןכו ₪6 הרעפה
 ורמאו ..ותנבה ךילע לקיו ךממ קוחר הז היהי אל ונראתש ומכ חורהב
 ויוצו וילא םיעמשנ םיכאלמהש הזב זמר םיוהתשמ םה ואסכ ינפל

 ,ומושפמ אצוי  וניא היוחתשה וב רמאנש םוקמ לכ ןכו םהילא עיני
 המכ םייח םיהלא חור תאוה חויהל ארק רפסה הו רבחמו

 ךילות הקדה חורה תאזו 6 וארית לא םככותב תדמוע יחורו רמאנש
 לכ ולגנ הדי לעו 6'גו ילע םיהלא יוי חור ורמאכ האובנה ירבד

 :3,- יא ים
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 תינשה הקרה חורה תאזו םיהלא חורב הארמב ורמאכ םיאיבנהל םיתפומה
 רשא אצמנה רובדה אוה םדאל תויחהב םלועל איה רשא הארבנה
 ראות ורמאנ הילעו םייח םיהלא הארקו חורהב שנבר השמ עמש
 םלועל הנאבה הנממו 'ד םהו 6 םילא ינב "ויל ובה רומזמב רשא לוקה
 ןושלב תארקנה איהו 6"וי חור וילע החנו ורמאכ המכחהו תעדח
 םימלועה ןודא לוק 6 םימה לע 'יוי לוק .לוק תבו שדקה חור םימכחה
 תולוקה הלאו = .םיבר םימ לע 'יוי לוק .ףיסוה יכ קזח [םימה לע
 של אלא םרכול בש אלו דחא / םה םימעפ עבש םירכזנה
 לוק אוה יכ תוארהל "וי םש לא ופחי לוק רכוש םעפ לכו םינוש
 ּ ודמעו הירכז רמאש המ יפכ היהי 6 םיערה דובכה לא ורמאו "וי ןמ
 4 רשא לוק مدد איה לוקה הזו 6 'גו םיתוה רה לע איהה םויב וילגר
 לוקה ןמ דלויש אוה ןוכנ רתויה ורואבש ינפמ ל"  םימכהה ורכז
 [( 0 רמא אלו 6רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו בותכה רמא וילעו
 " ןושארה רבדה איה חורהש הוב בושחי הריצי [!תכלה רבחמו ךינפלמ
 |[ " לכמ | הקזח רתויה הז לכבו םיקדה לכמ הקד רתויה איהו ארב רשא
 םימשה תוחור הב .בצח קקח חורמ חור 'ב הכלהב ורמא הזו םיקוחה
 הוחור .עבראמ ורמאכ ןהמ תחא לכב חורו םורדו ןופצ ברעמו חרזמ
 ,? ויחיו הלאה םיגורהב יחפו חורה יאוב םימשה

 6בימש החפמ ינימיו ץרא הרסי ידי ףא רואבל עגונש 'המו
 הוו הגרדה ךרד לע אלא ואובי אל םירבדה הלאש תערל ךל יואר
 ידי ףא ורמא ןינע  יכ הנוכנה .תעדה איהו הריצי תכלה רבחמ תעד
 הל ןיא יכ לעפת אל לבא הלועפה לבקת איהש איה ץרא 'הדסי

 مج ,ט"כ םילהת (1

 ,'ב ,א"י היעשי (
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 .םש (4
 הפרו הירכז طل
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 םה יכ ולעפי םהש אוה םימש החפמ ינימיו .ורמא ןינעו ללב הלועפ
 אל 6 וידחי ודמעו םהילא ינא .ארוק ודמאו .ץיראה \ןמ  וקיחרהו וענ
 הלועפב היהש המו مدد 1דמעינ مدد היהש המ :אוה ונינע יכ תחשי
 חכב חכב:ימ ונשי אל רחא בצמב םה םלוכ הנה ותלועפב זרמעינ
 רכו הרמא مدريد הרותה הליחתהשכ ךביפלו .הלועפב חלועפב ימו
 ערי .זאו ויתועלצמ .תחא חקיו ןשייש דע עדי אל םדאו 6 םארב הבקנו
 ברעב אלא התיה אל םדא תריציו 6 ימצעמ םצע םעפה תאז רמאו
 ילבמ םימי השש וריאשה אל תחא תבב םרצי ולו ישישה םוי
 אל םימיה תששב םיארבנה לכו חריהו שמשהו םיה دوك ןכו תולגהל
 פויב דחא לכ הלגו םריתסה "וי יכ רמאנ אלו תחא תבב םלובכ ולגנ
 אלא תרכנ הניא םכחה תלועפו םכח והלעתי ארובהש ינפמ הזו עודי

 אל רשא םמצעב םירבדב םינפואו תילכת שיו םכחמ רתויה ךרד .לע
 שאב ץעה יהשפ םחהל רשפא יאש ומכ םעבטמ ונהשיש ןכתי
 לכ יכ ץצח ןמ םיליתפ תושעל רשפא יאש ומכו שיטפב םתוכהלו
 םדאה תאירב :לשמלנ דוע חקנו .םמצעב םעט دق םירבדה הלא
 העשתב הלגה ותאירב לכו תב וא ןב אוה םא םוי םיעבראב תישענה
 לדגיו םיחמצה תגרדמב אוהשזאו :םלועה ריואלנ אצי הז רחא םיחרי
 דע המ ןמז ראשי הו רחא היח היהיו ץראה לע לחויש דע  ומוקמב
 לכ הנה- .תעד רומליש רע המ ןמז דוע: דומעי הז רחא וילגר ולידגיש

 ץעהש ذك ןואג הידעס 'ר עפסש המו .הגרדה | ךרה ולע היהי הז
 הלועפב הלועפב המו חכב חכב המ ונינע דחי ויניערגו אוה חמצו
 ןיניערגהו ורכביש- תעמ מז הזיא רחא אלא חלצי .אל ץעה ירפש עודיו

 בשחיששתעב בנעה לא ןנובתהו ןמו !הזיא רחא אלא ויהי אל םהו
 המ יוכנ רמאמ ץרא הרסי ידי ףא רמאמהשתנה .הפילק| אלב בלל
 הלעתי "וי הצרי רשאכ תכב חכבש המו הלועפב הלועפבש
 לע לכב אצמנ הלעתי 'יויש אוה ונירבד לכמ אצויהו  ,ולעפיו םאיבי
 וארקי שרקה ירפסו הברקהו הרבעה ךרר לע הקרה תינשה חורה די

 .'ב ,'ה תישארב (5

 "ב ב םש 8
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 רועו (1 ודוככ ץראה לכ אלמ רמאנש המכ רדובכ הקרה ינשה חורה
 הניכש כ"ג תארקנו (2 ץראה לכ תא יוי דובכ אלמיו ינא יח םלואו
 דובכ ןוכשל דועו (* יניס רה לע יוי- דובכ: ןוכשיו רמאנש המ יפכ
 יחורו ורמאכ םייח םיהלא חור ואיק רפסר הז רבחמו (+ ,ונ'צראב
 'יוי ךילוי תינשה הקרה חורה תאובו (5 וארית לא םככותב תרמוע
 םיתפומה לכ ולגנ הדי לעו (* ילע םיהלא יוי חור ורמָאכ האובנה ירבר
 רפסב ל"ו ןואג הידעס 'ר ןושל םצע אוה הז ,םיאיכנל םיארנה
 ,הריצי

 ינפמ אוה דופיהל םש ירקעה ךשחהש ונרמאש המ רואנו
 ךיתנ היהש המ הנה ,םשו םירַאות ינש םה ךשחו והובו והותש
 קוחר חורה ךותב היהש مطل והותב .ראותי ץראה درو לע חורה
 דע הקחרהה תילכתב היהש مصل והובב ראותי ץראה ינפ לעמ
 ,קוספה הזמ רחא קלח ראכא התעו ,ךשח ארקנ ץראה יקמעמ ךות
 دو התיה ןאכ ונינע ןיאו והוה התיה גונינע 7  והות התיה ץראהו זרמא

 תעד הזו תומדקה חירכי התיהש דחאה םינפ' ינשמ* ןכתי אל הז
 היהש ינשהו ושודחב םירפוכו ןומדק ולוכ םלועה יכ  םירמואה
 םישנאה תעד לע הלעי בורלו היהנו היה שוריפ םילבוס התיהו
 לעו השומשו ןושלה לע חיגנשהל ילבמ התיה וא היה שוריפ
 רמאנש ומכ אוה התיהנ ןינעב התיה רואבו ,םתתמאו | םינינעה
 התיהנ םנינע רשא (5 'יוי םעמ הבס התיה دو ןכו (* 'יוי די ילע התיה

 ה-7 -=7|7ְִִּּ-

 .'ג ,'ו היעשי (1

 .א"כ ,ד"י רבדמב (8

 .ז"ט ,ר"ב תומש (3

 ."' ה"פ םילהת (4

 .'ה ,'ב יגח 5

 .'א ,א"ס היעשי (6

 .'ב ,'א תישארב 7

 .'א ,ז"ל לאקוחי 8
 .ו"ט ,ב"י ,'א םיכלמ (9
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 לכל דוסי היהנש המ וב הצר (4 היהש המ קומע המלש רמאמ 5
 ןבל היהנ הז המ ונינע (? שיק ןבל היה הז המ רמאמה ןכו תופונו
 הלא ןמ רחא ןיאו ביואכ היהנ (6 ביואכ 'יוי היה אוה הז ומכו שיק
 ,תירבעה הפשב הברה הול המורהו היה ינינע היהי רשא םירמאמה
 ונרוי הזו  התיהנ אלה התיה ץראהו ןינעש ןוכנו רורב | הנה
 תיפוגה לכ  הנממ | ויהיש ידכ התאירבו התושדהתהו התריצי
 ,הלעתי ארובה תמכח החירבהש יפכ םיבכרימהו םימושפה

 ינפמ ובתכל יתארי יכ קוספה הו רואב םילעהל יתערב היהו
 הוש ימ ןעמל וררבאו יתכלמנ לבא ןומהה לכש ןמ יקמעו וקוחר
 ותחמשב קלח יל םג היהיו וב חמשיו וריאיו ולכש תא ררועל לוכי רואבה
 הול ייניחרכי דועו 6 ינא םג יבל חמשי ךבל םכח םא םכחה רמאמכ
 ותרותמ ותקרצו ותמכח עדויש ידכו הלעתי ארובה תרכהל דובכה תארי
 אל ךהקרצ ייוי רירי רמאש ומכ יתראב רשא לע בוט רכש יל היהיו
 תרובג תולגל אריש ינפמ אלא הז רמא אלו ('גו יבל .ךותב יתיסב
 ,יקרצ תוארהלו ארובה

 תווצק יתש ןמ ותויהב אלא והובו והות ונינע ךשח םשהש ררבנ הנה
 הממ רתוי ריאת ץראה ינפ לע תאשנתמה חורהש ינפמ ךותו
 ךישחת רשא ץראה לא הבורקה היתחת רשא חורהו והות ארקנ הירחאש
 תילכת רע .קוחרב תעגמה חורהו והוב ארקנ הינפלש הממ  רתוי
 ךשחו והובו .והות התיה ץראהו רמאנ ךכיפלו ךשח ארקנ תיתחתה
 ירקעה ךשחה ארב הלעתי ארובהש חיכויש המו ,םוהת ינפ לע
 ארובו רוא רצוי ורמא אוה םינוש םירקמו םיכפהה םויקל והמשו
 רואה ארב אוהש קוספה הזב ררבנו 6 ער ארובו םולש השוע ךשח

 ,ר"ב ,'ז תלהק 1
 ,א"ו ,'י ,'א לאומש ©
 .'ה ,'ב הביא (3

 .ו"ס ,ג"ו ילשמ (
 ,א"י ,'מ םילהת (5

 .'ז ,ה"מ היעשי (6
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 השוע ךשח ארובו רוא רצוי ורמאכ ירקעה ךשחה וכפה ארבו ירקעה
 תוערה دو ךשח רחא ערו רוא רחא םולש םשו نيد ארובו םולש

 ערה אוהו ךשחה ירקעה דופי ןמ הנאבה הוה םלועב תואצמנו
 אריו הרותה רמאמ אוה רואה ןמ ואובי וינימו םולשהש היארהו
 ( 5 םיניעל בוטו רואה קוהמו המלש רמאמו (1 בוט יכ רואה תא םיהלא

 םש 'יויש ונינע בומ تلم ( 3 בוט יכב הכלא ל"ו ונימכח רמאמו

 ורמאכ ךשחה תלשממ תחת ער לכו רואה תלשממ תחת בוט לכ
 םלועה רמחו, םינימה ןימ) אוה .ךשחה הוו ,ער ארובו .םולש השוע
 רמחה הו ןמו ואיצמהש ימל ענכהל לוביש המ" ,לכופעבטה תריציל

 ןמ .ובכרוה ךיא :.ראבנ | התעו ,ןוימומו הזה םלועה תוער] לכ ויהי
 ךשחה תדמ איה תורדקהש עד ,תופוגהל תונומתהו תורוצה ךשחה
 רואה -אוה ירקעה רואהו עבמב דואמ רוחש | אוהש ,ינפמ ,ייקעה
 ךשחהו רואה ردو תקבודמ חורהו ןבלה רואה ملقا עבטב ריאמה
 ומכ | תונומתהו תורוצה ותשענ הלעתי וצפחבו רצויה ןוצרבו
 וידה ןיב  רבחמהש רועו 1 ןבולב نهر רוחשב | ,ריוציש
 הו לכל תתל ןוכנל ונאצמו ,וצפחו בתוכה | ןוצר ךאוה | ןוילגהו
 ךרטצי אלו הנבהו לבש 3 לכ והגישי רשא יללכ ינומה לשמ
 גישת רשא לכ תישאר בתוכ םדא הארת רשאכ הוו لمدد [העיגיל
 טעה תעונת וב עקבת רשא ריואה הארתו טעה תעונת אוה ונממ
 בותכי אל טעהש עדתו ךלכשב ןנובתה הז רחא ,תויתואה רייצל
 לע הלעיו דיהל ילכ אלא  אוה ןיאו ועינמה ריה 'אלא המוימ
 ךיהש עדתו ךלכשב ןנובתה הז רחא תבתוכה איה דיהש ךהבשחמ
 אלא בוהכת אל כ"ג ריהשו טעה ןמ םדאל בורק רהוי ילכ] איה
 עינמה חכב בלב רשַא תיעביטה חורהב תרבועה שפנה) תבשחמב

 ןנובתת הז רהא הרטמל הל המש רשא הצפה לא ,,'עיגתש 1
 הניהנמה לכשה תבשחמב אלא הז השעת אל שפנהש ערתו اعلا

 .'ד ,'א תישארב (1

 .'ז ,א"י תלהק 6
 ונגסב דומלתב הזה רמאמה ונאצמ אל (3

 .'ב ,'ם אמק אבבו 'א דומע
 3 4 'א םיחספב אצמנ וגינע לבא



 م

 הב دارو רשא הלוגסה אוה לכשל רשא ןורשכהו בותכתש המ לא
 ינוטלשה ןוצרו .תיהלאה המכחה וב םשרו םמורתי ןושארה ןומרקה
 תא ךילויו ורכז  םמורתי : ןושארה לע הרוי אוהו וב םיעונתמה
 האירבהב אצמנש המ לכש תעדלו וב ןימאהלו וריכהל םידבדמה
 המ ושפנב רעשלו תומדל ליכשמל יואר ןכל ,וילא ףםאיו ונממ אוה
 רשא תישארבמ ינש קיספב רכזנה ירקעה ךשחה ןינעב ונרכוש
 םירוציה לכל ילויהו רמחו דופיו רקע איהש הרותה וילא הזמר
 ונממ רשא וידה מכ אוהש םידרפנהו םיטושפה ןמ םיבכונה
 תולמהו ; תילמל הנייהת ןתבכרהב רשא תויתואה תינבת טשפתה
 הארה ןינעה הז לאו ,רפסל םידומעהו םירומעל תורושהו תורושל
 תיפיגה ויהנ .ןתבכרהמ רשא תוררפנה תויתואב הריצי תכלה רבחמ
 ןורחאה רע לגלגה אוהו ןושארה ףוגה ןמ םירחא תופוג תופונה ןמו
 המדתו רעשת דועו ,רמחה םלשנו םצעה הלכ זא יכ תופונבש
 רשא הגוחמה איהו עבטה תעונת ןינעב איה טעה תעונתש ךשפנב
 (! 'גו םימ ינפ לע גח קח ורמאכ ותעונתו טעה ומכ הב המשר
 הלש וירה םיקיזחמה היתוחכ המלשנש דע רוריבה תילכתב היה הוו
 טעה תא העינמה דיה ןינעב אוה עבטהש ךשפנב המדת הו ירחאו
 לע גח קח ורמאכ הגוחמו גוחמ ארקנ עבטה טעש ךשפנב רעשתו
 יעבמה חכב תבתוכה איה שפנהש ךשפנב המרת הז רחא | ,םימ ינפ
 אל שפנהש אצמתו שעמ דוע ךנוימרבו ךתבשחמב אשנתת הו רחא
 אשנתת הז רחא ,וילא הצירמיו לכשה בושחיש המ אלא בותכה
 המ אלא לעפי אל לכשהש אצמתו טעמ דוע ךנוימרבו ךתבשחמב

 ארובה תמכח עדת ואו תיהלאה המכחה וילא החירכהו וב המשרש
 םכחמה וררסבו ותכרעמב ןינע לכ ךירעמה ונוצרו תרדסמה הלעתי
 רשיה ךלכשב שקהו ,ארבנו אצמנ לכב ותכרעהו ןינע לבב ןמאנה ולעפו
 לכ תעדל חכותו ךממ םלענש המ םע ןמאנה ולעפמ עדתש המ ילשמ
 םינוילעה םיאצמנה ןמ וב" לשמנה םע לשמ לכ שקהו  ,ונראתש המ

 .'ו ,ו"כ בווא (1
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 הפסוה אל וב ןיא רשא וקוחבו ותנומאב רדסה ملط םה יכ םינותחתהו
 היהי אוה םיהלאה השעי רשא לכ יכ המלש רמאש ומכ ןיערנ אלו
 (4 .עורגל ןיא ונממו ףיסוהל ןיא וילע םלועל

 הרות ןתמ םוי ןינעב הול המודה רבר ל"ז ונימכח ורכז רבכו

 (?'תולוקה תא םיאור םעה לכו הרותר הרמא רשא יניס רה תדמ עהו

 תוארמהו עמשב ונשוי הולוקהש ירחא הולוקה תא םעה האר ךיא ולאשו
 ורמאכ לודג שא רקה לע רירוה הלעתי ארובהש ובישהו תוארב
 ןנע ךשח ורמאכ לורנ ךשה דירוה הז רחאו © שאב רעב רההו
 ולגנ תולוקהו רוחש ןנע ומכ תינוניב תוררק אוה ךשחה הוו (4 לפרעו
 םעה עריו ריואב םיתפשה העונה טוזחיש ומכ ןנעב תונומת ושעו
 תא םכעמשכ יהיו וימאכ ריתשה ריואב שאה תחידקב טדחנש המ

 ,הריציה רפסב 5 ןואג הירעס 'ר ראב הו ומכו (5 ךשחה ךותמ ליקו
 ,ךשחה ןמ תופוגה לכל תונוימרהו תוווצה ויהנ ךיא התע ןבהו
 תולוקה וגישה לארשיש (* תיברעה םירתס תליגמב ל''ז םםנ 'ר רכזו
 םתביתכו םתומד םהל הלגנו לפרעהו ןנעה ךותב عمدت םוארו
 ןמש הריצי תכלה רבחמ רמא ךכיפלש רמואו רובדה רדס ך"דכ ריואב
 יכ וב שיש המ לכו לגל:ה ףוג רצונ תיב ףלא תויתוא ןהו תויתואה
 תבכרה ןינעב תולמה הנאבת ןהייחאו לכ םדיק תושענ תויתואה
 תיקומע הלגמ רואבב ל"'ז הירעס 'ר רמא הול המורכו ,הז עד ,תופוגה

 [.ד"י ,'ג תלהק (1

 ,ח"י ,'כ תומש (2

 ,א"י ,'ד םירבד 0
 .םש (4

 .'ב ,'ה םש 5
 גידמב דלונ ןיהאש ןב םיפנ בר רמ رد רבחה בקעי רמ ןב םיסנ וניבר (6

 רטפנו ישימחה ףלאל תינימשה האמ עצמא ינפל תינופצה אקירפאב רשא ןאווריק

 םנורכז י"ע קר ונל םיעדונהו רבח רשא םיופסה ןיב .איהה האמה ףוס ךועל
 םימעפל תברועמ ןושלב בתכנ רשא "דומלתה |חתפמ, רפס כ"ג אצמנ םינומדקב
 'ר ריכזו רשא םירתפ תלגמו .דהיב ןהיתש םימעפלו תיברע םימעפלו תידומלת
 ."וכו ,"ונ ףד ב"צקת תנשל םיתעה ירוכב ןייע | ,ונממ ינשה קלחה אוה ייחב
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 לא ךשחה ןמ םישרוחמה איצוה וב הצרי (1 תומלצ רואל אצויו ךשח ינמ
 ,ךשחה הז יקמעמ ןמ ולעו תואיצמה ראות םהל ליחנה רמולכ רואה

 חבשה ולו םירתכנה םירבדה הלא [תוארל] םיניעה חתפש ימ ךרבתי

 הזו = (5 ناز יתאלפנ תוארונ יכ לע ךדוא רמאו ודידי ול הרוהש ומכ
 ארבנ אוהש ונראב רבכו ףוס ול ردع ןומרק רוסיהש רמאיש ימ תער למבי
 בותכה רמאמ אוה הזל היארהו ,הלבי ןכ ומכו ונממ תופוגה וארבנש תעב
 וב .הצרו (+ תימלצו לפא ןבא مرو אוה תילכת לכלו ךשחל םש عم
 -שא ךשחהו רואה ןינעב ונמרקש הממ דורב רתו'הו .ךישחמה רוסיה
 םע רוא תילכת דע םימ ינפ לע גח קח בויא רמאמ אוה םוהת ינפ לע
 ולכיו הלעתי ארובה ןמ וארבנ ךשחהו רואהש הזב הארה הנה (+ ךשח
 ١ .םלועה תולכב

 ינש םה ךשחהו רואהש ומרו םישוגמאה ועת ןינעה הזבש עדו
 תובונהש וארש ינפמ אוה הול הבפהו :םינומדק םיריבכ םילילא
 םלועב םיאצמנה םינינע ינש ןהו ךשחה ןמ תוערהו רואה ןמ הנאבת
 יכ תאוה הערהמ ונרמשי "ויו רחא רצויל ןינע לכ | ופחיו היה
 רחא ארוב ןמ ורצונו וארבנ ךשחהו רואהש הרותה רמאמ ונראב
 רואהו .ךשחהש שיחכי אל תועד יתשה הלא עמושהו ,הלעתי
 תער שיחכי לבא ערהו בוטה תאיצמל תורוכי ינשכ הנושארב וארבנ
 ,םיארוב םילילא ינש םהש םירמואה

 הז רמחהו םינימה ןימ אוהו ירקעה אוח ךשחה .הוש יתרמאש המו
 ךא ירקע ונניא אוה יכ םיאור ונחנא רשא ךשחה ןיבו וניב לירבהל אוה
 רורחי ץראה دوو לעמ שמשה רוא םלעתי רשאב יכ שמשה רוא רדעה
 ,שוחל הארי הוו ץראה ךשחתש רע טעמ טעמ ותקחרהב טשפתיו ךשחה
 (5 ישילשו ינש םוי ןכו רחא םוי :רקב יהיו ברע יהיו ורמא הול היארו

 .ב"ב  ,ם"ז בוא 1

 ,ד"י ,ט"לק םילהת ©
 .'ג ,ח"כ בויא (43

 ول ,ו"כ םש (4

 ,ג"ו ,'ח -ך'ה .,'א .תישארב اح



-- 20 - 

 ךשחה הזמ( ' ץראה לע ריאהל םימשה עיקרב תו ואמל ו הו רמאנ הז רחאו
 .ירקעה ךשחה הזמ (? ץ-אה לע ריאהל ם בכוכב רמאנ ןכ ומכו ייק;ה

 שמשה רוא ררעה קר אוה תישימחה הלל رص אצמנה ךשחה הנה

 רדבנ הנה  ,הלחתב אצמנ אל איה د רבר ונניא .רד;ההו דבלב

 לעפנה רמחה אוהו ידקעה ךשחה איה םוהת ינפ לע ךשחו רמאמהש
 עגו ותלפא مالم ריאהו ומומ תצק ערגנ הזבו תורוצהו תונומתה תלבקל
 המ ןוכנו הפי המו  ,ויקמעמ תצק םיניעל הלגנו ונובש תצק לעפנהב
 ود (? 'גו ךשח ינמ תוקומע הלגמ היקנו החצ ןושלב ןינעה הזב בויא רמאש
 םירקמהו תופוגהמ םיאצמנה תוארה הזו 7 אוה תומלצו ךשח ןורתפ
 הזו  .םיניעל םתולגהב תומלצה יקמעמ תחירוו ךשחה יקמעמ رم
 ורמאכ הריתס הילע ןיא רשא ותמכח ררבמה םמויתי םכחה תמכח
 (+ ,םלש'ו וילא השקה ימ חכ ץימאו בבל םכח

 תיברע ןושלב (5 יכלבה יואח לע ל"ז ןואג הידעם 'ר גישה רבכו
 המל הבסהו | .ונרכוש ומכ 'גו והובו והות התיה ץראהו ותגשהב רתפו
 תעד -חא ךלה יכלבה יואח יכ איה תיברע ןושלב ותנשה בתבש
 היה אלו  וילע גישה הידעס 'רו הרותה תא םויהל ליחתהו םישוגמאה
 ןגובתהו  .תירבע ןושלב הבתכנ איה םא םיברב ותגשה ץיפהל לוכי
 םצע הזיא אלו אצמנ ןינע אלו دوج ונניא ררעההש תערל חכותו הז לא

 ומש םמו-תי .ארובה ריפה רככו | ,הלעתי 'יוי הצרי םא תמאה ערתו
 םירברה השוע אוהש וב הצרו (6 הלא לכ השע ''יוי ינא ורמאב معدد
 ררעה םניאו םיכפהה ארב 'יויש םיאיבנה ירבדמ ררבנ הנה | ,םהיכ:הו
 ,הכד וגיא רדקההב

 .ו"ט ,'א תישארב (1

 .ו"י םש (9
 .ב"כ ,ב"י בויא (3

 .'ד ,'ט םש (4

 مس יברעב היהי "יואח,, ל"ז ייחב 'ר והבתכיש יפכ הזה עשופה םש (5

 םויה דע התוארל םיליגר ונחנאש הביתכה יפל לבא "ףסא,, ותארוה היהיו לעופה

 .א"יש ףד ז"י קלח «طفتالع 065 1310065 ]טנט659 ןייע .ללכ ןינע ול ןיא

 .'ז ,ה"מ היעשי 6



 دل د

 ירקעה ךשחהו ירקעה רואה ןיב לדבהה ראבנ ההעו
 ירקעה ךשחהו ירקעה רואהש אוהו ירקמה דואהו ירקמה ךשחה ןיבו
 םירקמ םה םיאור ונחנא רשא ךשחהו רואהו םשפנב םימיק םימצע םה
 הוו שמשה ףוגב קברה הרקמ שמשה רואש וב הצרא םרעלב םמויקו
 שמשה רוא אוה רשא רואה הול רדעה אוה םיאור ו:חנא רשא ךשחה
 םימצעה ומכ םיפוג םניא רדעההו ה-קמה יכ אוה רורב לדבהה הנה
 .םמצעב םימיקה םיינפונח

 ןימל .הרותה תא בשחש ימ שיש אוה אלפנ רתויה רברהו
 ערי אלו ילכש רפסל אל לבא ירסומ רפס ןיטלו יתוכלמ רפס
 םימלענה המכחה ירתסמו המכחה תיבו לכשל העורז הרש הרותהש
 ימו ומוקמ הב مالطا ישונאה לכשל קומעו קד איהש המו הב םיחנומ
 תרובגל רובכה ושפנב לרגיש דע הב יונב ושקובמ אצמי עגיו שקביש
 תומכח ה"ע המלש רמא ךכיפלו !(  ,וקדצ ןעמל ץפח 'יוי ורמצכ הרותה
 התנכב רמאנש הממ ןוכנ רתויהו (? העבש הידומע הבצח התיב ההנב
 איהו הרותר הליחתה הנממ רשא תיב תואה הזב הצדש אוה ההיב
 המב פקומה יונב مخك תרוצכ התרוצו התישארו היתויתוא תחיתפ
 םמורתי ןושארהל תינש איהש הנינעו רחא דצמ חותפהו וב שיש
 ם שלשב רמאו הריצי תכלה רבחמ ןכ هر חתפ הול המודבו  ,הלעתיו
 ףלאב המכחה תואלפ לכ ותעד دوك יכ (6 המכח תואלפ תוביתנ םיתשו
 תיבהו וב ישא תופוגה לכו לנלגה ףונ הלגנ תולבקה לכמו ונממו תיב
 הלמהמ הנושארה תוא התיה ןכלו השורקה הרותה תחיתפ רוכי איה
 תועידה לכ רוקמ אוה רשא תישארב רפסמ ןושארה קוספהמ הנושארה
 רחאו תיבה וב הצרי התיב התנב .תומכח המלש "מא ךכיפלו תומכחהו
 حدود תישארבמ ןושארה קוכפהש ינפמ העבש הירומע הבצח רמא הז
 רפסמכ העביאב לופכ העבש תויתוא ח"כ ןהל רשא תולמ עבשמ
 תויוזב עבשה مز ח"כ כ"ג ماك ףלא תייתוא רפסמו הנבלה יעבר

 .א"כ ,ב"מ היעשי (1
 '.א ,'ט ילשמ (59

 .'א הכלה (3



 דוסיה איה יכ ןרפסמב הבשחנ אל ףלאהו ת"רפכ ר"גב וב הצרא
 המצע לע לפכתש הנאצמת אל ;כלו אשנתיו םמורתי רצויה לע הרימה
 ח"כ כ"ג אוה םלועב תואצמנה תורומתה רפסמ ןכ :ומכו  .קלחתתו
 ןמ הנושארה עובשה ןכו (? תעו תע וב הצרא העבראב לופכ העבש
 אוהו םימי העבש םידעומל . ןושארהו םימי העבש רפסמב אוה האירבה
 שרחה . וירחאו תועובש עבש ררסב תועובשה גח וירחאו הספה גח
 (* םינתאה חרי ארקנ ךכיפלו לארשיל תוצמ הברה וב רשא (© יעיבשה

 העבשה הלא לבוי תוטמש עבשו השמש תיעיבשה הנשב רועו
 העבשה לכ איבמ יתייה תוכיראה יתאנש אלולו הרותב רשא תוינמוה
 הצריש ימל וקיפסי םיאיבמ ונחנאש המ دم לכשבו .הרותב רשא
 ,םגישהל

 המימת איהש ןושארה המכחהל םיראות העבש ה"ע רוד ןתנ רבכו
 (* המימת 'יוי תרות רמאו תושקעו ןורבש לכ ןמו םומ לבמ הכוו המלשו
 רשא םיקמל שפנה תא בישת איהש וב הצרי (5 שפנ תבישמ רמא הז רחא
 לכש חתפתו תנמאנו תמיק איהש הראת הז רחא ,התאיבו התאיצי ונממ
 הראה הז רחא (* יתפ תמיכחמ הנמאנ 'יוי תודע רמאו םיאתפהו םיליסכה
 ידוקפ ורמאכ לכשהו בלה תא םיחמשמו םירשי הינינעו הירמאש
 ףונטו ךולכל לכמ הרב איהש הראת הז רחא 7 בל .יחמשמ םירשי "יו

 הז רחא | ( ,םיניע תריאמ הרב 'יוי תוצמ רמאו םיניע רואמ איהשו
 הרוהטו םמורתי ארובה תערל תישארו המכח תישאר .איהש הראת
 יתרתפו (* דעל תדמוע הרוהט יו תארי רמאו דעל המויקו مهدت לכמ

 = .תונוש תותע ח"ב ןנשי 'ט דע 'ב קוספמ 'ג תלהק (1

 8 מ"ב רבדמב 5

 .ב ,ח ,'א םיכלמ (3

 ,'ח ,ט"י םילהת (

 .םש (5

 .,שש (6

 ,'ט םש (7

 .םש (8

 ,'י םש 0



 هه علا

 תישאר רמאנש ךרד לע תער תישארו המכח תישארב 'יוי תארי ןאכ
 לכש הראת הז רחאו |(? ,תער תישאר 'יוי תארי דועו (?'יוי תארי הטכח
 "וי ימפשמ רמאו ןורחאה דע ןושארה ןמ םירשיו םיתימא היטפשמ

 רוהט בהומ הדחבנו הרקי איהש הראת הז רחא |(? ,וידחי וקרצ תמא
 רמאו הרמח לכמ הרמחנו קותמ לכמ הקותמ איהשו םירקי םינינפמו
 בומ דוע רמאו (+ םיפוצ תפנו שבדמ םיקותמו בר ופמו .בהזמ םירמחנה
 יירפ בוט המצע לע הרמא איהו (* ףסכו בהו יפלאמ ךיפ תרות יל
 םמורתי ארוכהל םכחיו םיראות העבשה לכ ףסא הז רחא 5 ,'גו ץורחמ
 مل = תארי וי תוצמ "וי ידיקפ 'יוי  תודע 'יוי תרית = רמאו
 המכחה יראות העבשה לכ הנה בר זפמו בהזמ םירמחנה 'יוי יטפשמ
 תורמא 'יוי תורמא רוע רמא םהילעו | הייאותו 'יוי תרות לא םיבש
 ,(5 ונרצת םרמשת 'יוי התא דועו (7 'גו .תורוהט

 ןמ רבד הויא .ארקי וא ףסלפת'ע ימש אוה אלפנ רתויהו
 רפסל הובושחי םירבדמהו *תוכלמ רפסל הרותה תא בושחי תועידיה
 הליכמ הנניאש ןינעב תיעמש הנארקי םיקקוחמה ןמ רחאו ירכומ
 הרותב םיאצמנה םירברה לכש םיערוי ונחנאו ,םיילכשה ם רברה
 ואלי וניתוחכ יכ הנממ םאיצוהל ונתלכיב ןיא ךא םיילכש פה השודקה
 ןפואב רבד הזיא הב שקבנ םאש הול היארהו התמכח [  גישהל ]
 ונאצמנ וירחא שופחלו רוקחל הברנ םא לבא ונתאמ םלעי לכשומה
 םאש אוה רורב הנה ,הבשחמבו לכשב אוהש ומכ םלש רתוי ןפואב
 הנניא .איהו וניתשלוח תבסמ קר אוה הרותה زم רבד הזיא ונתאמ רתסי
 םיקומעהו םיילכשה םירנרה לכ אלא רבלב תיתוכלמ אלו תיעמש אל

 ,'ו ,א"יק םלהת (1

 .'ז ,'יא ילשמ 2

 .'י ,ט"י םילהת 3

 .א"י םש (4

 .ב"ע ,ט"יק םש (5

 ,ט"י ,'ח ילשמ .6
 .'ז ,ב"י םילהת (7

 .ח םש (8
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 םיילכשה ידוסי رم םירבדה ינש הלא איצוהל ונתלכיב ןיא קר הב םיחנימ
 שקבלמ ולרח רמא ולאכ תיעמש איה הרותהש רמאש ימו ,היקוח תוישרפו
 שי תוישעמה תוצמהל לבא הירמאמ תובסל לכשב אצומ הל ןיאש ינפמ
 ךרד לע ןתוא חקנו ןאיצוהל םילוכי ונא ןיא רשא לכשב םינפוא
 יוצר רתוי .היה הריקחהו לכשה ךרד לע ןתחקל ונלוכי ולו הלבקה

 הלעתי ארובה לצא םגו ונשפנב הדובכלו הרותה תרדהל הלענ רתויו
 לכשה תוחכותו הריקחה ךרדב הרותה ונינע חקנ םא יוצר רתוי היהי
 ררד אוה הז יכ ורבחמ לכקי דחא לכו הלבכקה ךרה לע ונתחקמ
 רשא ה"ע איבנה הזו הלבקב החקל אל רשא ןושארה דע הלבקה
 ונחירכה רבכ הז ידעלבמו ,הלעתי ארובה ןמ היתלוגסו היתובם לכ עדי
 הנממ אצויה לכו יוי תעד אוה הז יכ התבס תעדלו הקמועב רוקחל הרותה
 ריכמו עדויהו (' 'גו תבשהו םויה תעדיו הרמאב תוילכשה תודוסימ
 ראש וילע לקי הריתה ןמו לכשה ןמ תילכשח הריקחה ךרדב וארוב תא
 הריקחה תא ב'זעל הניב לעבו ליכשמל תואי אל ךכיפל ,תומכחה
 ןמ חיכוהלמו רוקחלמ האלישכ אלא הלבקה לע ןעשהלו הכילשהלו
 םמורתי 'יוי תאמ לאשנו ,לכשומה לע בתכנה ןמו בתכגה לע לבשומה
 רמאנש המכ ותעושיבו וימחרב ונשקובמב ונרזעלו ונעישיהל ומש
 6 ,'גו ונעשי יהלא ונרזע

 ,יעיבר קרפ

 הדעלב המואמ אוהו םדאה איה שפנה תמאבש תעדל ךל יואר
 המ אלו יעבט לכשו תינחור הנומת איה םדאה תמאבש ינפמ
 ןייטציש המ אוה םדאה תמאבו תינוצחה ותרוצב םיניעל האריש
 לבש לעב היהיש ענמנה ןמ תילבש שפנ וב ןיאש המו תילכש שפנב

 .ט"ל ,'ד םירבד (1

 .'ט ,ט"ע םילהת (2

, 

. 
١ 



 ا

 והריאי אלו עבטב ךשחמ ודופיש ינפמ حاط וא םמוד אוה זאו
 ויהיש םינימ הזיא ןמ םיינחורו םינפוג יראותמ הנקיש המ יפכ אלא
 ןוילעה ינחורה םלועה ןמ וב שיש ינפמ תימלוע ינשמ .בכרומ םדאהו
 לכי ףיגה הוו ינפוגה לפשה םלועה ןמ וב שיו שפנהו לכשה הזו
 ילגלגה חורל המוד וחורו יעבטה ילגלגה ףוגל המוד ופוגו .וירקמ
 לגלגב תילגלגה שפנה תוחכ תרידחכ אוה ףוגב ושפנ תוחכ תרידחו
 ונעידות ךכיפלו לגלגהל ילגלגה שפנ תמדקהכ ופוגל תמדוק ושפנו
 דידי רמאש המכ ףוגה תאיצמ לע שפנה תאיצמ תמדקה הרותה
 וב הצר רוחא ורמאו 6 הבכפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא دال
 6 הכרעהה רפס הנוכמה ונרפסב םדקו  רוחא ינינע ונראב רבכו قات
 תירחאב ארבנה םדאה וב הצרש ןושארה םירואב ינש םש ונתנו
 וב הצרש ינשהו םלועה תריצי םרט לאה ןוצרב םדקומהו האירבה
 ماطور הז רואיבב ונכראה םשו ףוגה תאיצמל המדוקה שפנה תאיצמ
 הזב רחא קרפב וראבל ונחנא םידיתעו המש ונשקבי הצריש מו
 םישוחל הארנה ףוגל םיקלח ינשל קלחתי : ףוגהו .לאה רזעב רפסה
 םלענה רחא ףוגלו וילע היאר תתל אוה רתומלו ולוכ הלגנה אוהו
 תושפנה יתש ולאו ינפוג םצע ןכ םג והארקנ רשא םישוחה ןמ
 אלא עדות אלו םדאב םלענה ףוגה איהו תיחמצה שפנה ןה תוינפוגה
 המלענה | תינויחה שפנהו הזול המודהו הלבהו הילכו היברו הפסוהב
 תדמש ינפמ םוקמל םוקממ قرد תרבעהב אלא עדות אלו םדאב כ"ג
 ומוקמב ענה ץעה نمط תימוקמ העונת. עונל אוה תיחמצה שפנה
 איה .תינחורה שפנה תדמו םוקמל םוקממ רובעי אלו וזוחמב לדגהו
 תופוג ינשל קלחתי ףוגהש مرح ונירבדמ אצויהו םוקמל םוקממ רובעל
 יתשה הלאב רשקת תילכשה שפנהו .לכשומ ינשהו שחומ دما
 תושפנה יתש הלאו לכשומהו טשפתמה הפוג תמאב ןה רשא תושפנ
 לבא | תינויחה שפנל תויחהו תיחמצה שפנל יחמצה ןוזמל תוכרצנ
 תילכשה שפנה םאו .הדעלב אלו תעדה אוה תילכשה שפנה ןוזמ

 .'ה ,ט"לק םילהת (1

 .סויה דע ונילא עיגה אל הזה רפסה (2
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 הרובגבו !תועינצב התעמשמל תורפ תושפנ יתשה המכח תלעב
 שפנה םצעב ףלחתי תושפנ יתשה םצעו תובוטה ןתודמ ןה רש
 תובוט תודמ עבראב הנפלחתת תוערה ןתודמש וב הצרא תילכשה
 תוכר  תילכשה שפנל רשא המכחב ףלחתה תולכסה הלעמל תורכזנה
 הל רשא הבשחמה תתימאו ןוינהה חכו הרובגב תולצעהו בלה
 תוזעהו  תובגעה | הואגהו  הואתה תיחמצה שפנה | ןמ  הנפלחתתו
 הנייהת םאו הענכהו הונעו  תועינצב הזל המודהו םעכהו תוללהה
 ןעשהלו בוטה תושעל תילכשה שפנה םע תחא הצעב תושפנה יתש
 תורשואמ הנייהתו הילא הנרשקתת תילכשה שפנב רשא המכחה לע
 תילכשה שפנה וב הצרא איה םאו םויקו הראשהב אבה םלועב המע
 לכשב ןתנהנה רחא ךשמתו הילא שוחה תוטה תחת שוחה רחא המת
 תובוטה היתודמו ןתולכסב הנפלחתת התנובתו .התמכח הב רשא
 שנועב המע הנרבאת ןהו ןדי לע דבאתו תוערה ןתודמו ןמומב
 .לאה רזעב הטמל וראבל ונחנא םידיתעו יללכ רמאמ אוה הז .הרעגבו

 ,ישימח קרפ

 ימכח | שארו = םינאמלפומה | יריחבמ רמאמ יתעמש יכ עד
 עיצה רשא | הנומאבו לכשב קוחו המכחב םלש אוה ןכבו םירבדמה
 תפיסאב אלא תישונאה הרוצה مورد ואצמי אל תעדהו לכשהש רמאו
 םיכירצ לבא  .רמחנו בחר יוצר .רמאמ .הזש עבשא ייחבו .התומלש
 חרכהה ןמ קלחתי םלש רבד הזיא محمد רשאכ יכ רמאל ונחנא
 םה םיקלחהש עודיו םיקלח אלו תומלש וב ןיא הז אלולו םיקלחל
 תישארו !םיקלח וארקי אל הז ידעלבמו םלשה רבדה ןמ םילדבנה
 ןיא הנה .שפנלו ףוגל התקלחה אוה תישונאה תומלשה תאז תקלחה
 והלידבי דרפנ ךרד לע دوج הויא גישהל ותוצרב לכשהש ונלצא קפס
 ךרה לע והגישי הז רחאו וילא רבוחמש הממ והריסיו ודעלב ןמ

 ١ ןכ טושפו דרפנ רבד גישי אל שוחהש ומכ יכ .דירפמה םצעב ררפ

 ריסיו םנחכיו וינינע ןיבי אל םא בעו בכרומ רבד גישי אל לכשה
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 ךרד לע וינינע .לכ גישי זא קרו ומצעב דרפנ והמישיו םהמ ןינע לכ
 רבד לכ םדוקו .שפנלו ףוגל םדאה תומלש קלחנש יואר ךכיפלו ררפנ
 תעדו לכש مد אצמנ םאו ףוגה ידוסי ירחא רקבל ונחנא םיכירצ
 אל םאו וסחיתי םהילאו וידוסימ ות שי  בכרומה ףוגבש 'תערל חכונ
 םיקלח השלש ןמ שדחתהלמ ולדחי אל תעדהו לכשהש הארנ הז אצמנ
 רמאנו .רחיב םתפיסאמ וא דבלב שפנה رص וא דבלב ףונה ןמ םא
 הרקמב יחו עכטב مط ףוגהש אוהו םימכחה ןמ דחא רמאש המ הוב
 ותעדל יצפחמ ותרוצב םלועה הז לא יתננובתה יכנא, םכחה ןושל הזו
 םייחה ןמ המואמ וב ןוא ינפוגה םצעה הוש .יתאצמו וירחא  רוקחלו
 לכש לעב היהיש .ענמנה رض םייח וב ןיאש המו וירקמב אלא
 ושקביש המב ואלפי הלחתב םלועה תודוסיש יתאצמ יכ תעדו

 אוהש המ לכו המרה שקביש המב לקו קד אוהש המ לכו הלפשה
 תילגלגה תעונתש יתאצמ הז רחא .הלפשב עקשיש \המב השקו בע
 הז רחא .רפעהו םימה ריואהו שאה םהו העבראל םלועה ידוסי קלחת

 אלו עבטב ועוני םהש יתאצמו תודוסי העבראה הלא לא יתננובתה

 תעונת אלו תומו ןורוע תעונת אוה םתעונתש דועו ישפחה ןוצרב
 םה תודוסיה הלאמ םיארבנה םירבדהש יתאצמ הז רחא .םייחו לכש
 תודוסי םילכסה םיתמה םירבדה ויהנ ךיא יתאלפנו לכשו םייח ילעב
 תודוסיה הלא ילּוא ישפנב יתרמא הו רחא .םיילכשו םייח םירברל
 לכשו םייח םב ושדחי םירבדמה םייחה תופוגב .םגזמהבו םפסאתהב
 תומ תגיזממש הריקחהו לכשה ולבסי ךיא יתרמאו יבל לא יתבש לבא
 הנה לכש לעב אובי תולכסב תולכס תגיזממש וא יח דלוי תומב
 ידוסימ וניא יחה. ילכשה. הוש .יתאצמש דע [שקבלנ. ינארק חרכהה
 ירכנו רז אוהש רועו דרפפההו תואיצמה םלוע וב הצרא הוה םלועה
 יכ הזה םלועב. مددر» םא וילא בושיו ןוילעה םלועה ןמ אוביו וילא
 רוקמ תולכסה היהת ךיא וא םייחה רוקמ תומה היהת ךיא הז אלול
 אוהש יתאצמו יחה ילכשה הז רחא רוקחלו שורדל יתחרכוהו לכשה
 שקבתו ותעונתו םלועה תויח איהו לכשה םלוע ןמ תדרויה שפנה
 םאו مرد םכחה ירבד םה הלא "הזה םלועב ךז אוהש המ לכ ךכול

 ותומלשב אל  םייח וב ןיאו עבטב مم ףוגהש אוה רורב ןכ רבדה
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 אלפי אל ךרדה הו לעו שפנה אוהו ורעלב תושענה ותעונתב אלו
 תעדב וחילצה םה םא םהמ ואב רשא םהיתודוסי לא ובושי ה תופוגהש
 לע רפעה בשיו ה"ע  המלש רמאש ומכ הבוטה הרובעבו | תיתמאה
 ,! הנתנ רשא םיהלאה לא בושת חורהו היהשכ ץראה

 ,ישש קרפ
 ןתוא וארקי םירחאו תושפנ שלש םדאל שיש וניארה רבכ

 לא הנסחיי םעפו היחה לא שפנה סחיי םעפ בותכהו תוחכ השלש
 השלשה לכל יללכ ףתושמ םש שפנש ינפמ איה הז תבסו םדאה
 םישנאהו תויחה לכ וב הצרא 6יח לכ שפנ ודיב רשא ורמאכ תוחכ
 לדבה ןיאש עדו .תישונאה חורה טרפ שיא רשב לכ חורו ורמאבו
 אלא תוינוצחה תומכחה ילעב ןיבו הרותה ןיב חורהו שפנה תודמב
 םיסחימ םה חורה לא םיפחימ ונחנאש המש ינפמ םינינעב אלו םחיב
 םתא קדצה רשא םהמ הלא ןיכו ונניב לדבה ןיא הנה שפנה לא
 תויהלאה תועידיהו תוילכשה תודמה םיסחימ םלוכ םה יכ םינינעב
 חורה לא לאמשהו ןימיה בלה יללח ינשב רשא םיינפוגה תוחכהו
 תוחכה םחימ אוהש ינפמ םלוכב אלו תומוקמ הזיאב הז ךפהל בותכהו
 ושפנב רשב ךא דועו 6 שפנה אוה םדה יכ ורמאכ שפנה לא םיינפוגה
 בושה חורהו ורמאכ חורה לא םייהלאה םיילכשה םינינעהו 9 ומד
 תומוקמ הזיאב בותכה לצא שפנהש אוה רבדה ללכו 'גו םיהלאה לא
 אוה לדבהה הנה שפנה אלו مرر חורהש ובשחי הלאו חורה אלו ףוג
 םימעפלו ףתושמ םש שפנש אוה רבדה ללכו םינינעב אל לבא مد
 הצרא ללכ ךרד לע הראביו םייהלא םינינעל הב שמתשי  בותכה

 .'ז | ,ב"י תלהק 1

 רי בלו יבוו (2

 ,ך"ב : ,ביי /םורבד :(3

 .'ד ,'ט תישארב (4
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 תחא הצעב لطرد ןה םא תושפנ שלשה תודמ שפנב לולכי אוהש וב
 ישפנ יכרב דוד רמאמ הול היארו השעמבו תעדב ארובה תא דובע
 קוחיו תורחאה תושפנ יתשהו תילכשה חורה ףסא ולאכו 6 "וי תא
 תושפנה לכ וב הצרו 6ושדק םש תא יברק לכו וירחא רמאש המ הז
 سدر תלמ רואבב אניס رد רמא רבכו .םירבאה לכב רשא תוחכהו
 יכאלמו םראה ףתש רחא ןינעבו חמצלו היחלו םדאל ףתושמ םש איהש
 ללכ ךרד לע שפנ תלמ ראבי בותכהש ונרמאש ומכ הזו םימשה
 .דבלב תיהלאה חורה ותנוכ הדבל חורה ריכזי םאו תושפנ שלשל
 הטמל איה תדרויה המהבה חורו תלהק רמאמ ךתוא העתי לאו
 םישנאה תושפנ אלא רקבה ןמ תומהבה תוחור ותנוכ ןיא יכ 6 ץראל
 תומהבה תושפנש םיקפוסמ ליסכ אלו םכח אל مد תומהבל תומודה
 השעממו תעדמ תורעבנה םישנא תושפנ הזב הצר לבא ץראה ןמ הטמל
 רמא ןכלו תוינפוגה תושפנה תוערב ופמעתהו תומהבה בצמב ויה רשא
 ורכזל ונחנא םידיתעש ומכ ץראל הטמל איה תררויה המהבה חורו
 ץראב ירופו ה"ע  והימרי ורמאממ רפסה ףוסב תוערה תושפנה קרפב
 רשא השעמהו תערה ןמו ותדובע ןמ רוסלמ ונרמשי "ויו 6 ובתבי

 ,ונארב הול

 ,יעיבש קרפ
 היארב ףוגה רחא שפנה תראשה ךרד ראבל ונינוצרב התעו

 םהי,וודוסי לא ובושי  תודופיה ןמ םיבכרומה םירברה רמאנו הרורב
 קרצה רשא םימכחה רמאמ רחאתי רבכו הדוסי לא בושת כ"ג שפנהו
 םיפסאנה תוחכה ןמ דחא לכש הנוכנה הריקחה םפשמ םע םתא
 הבוהצה הרמה ןכו ודוסי לאו ומצע לא קפס יתלְב בושי ררפתי רשאכ

 ,'א ,ג"ק םילהת (1
 .םש (9
 .א"ב ,'ג תלהק (3

 .ג"י ,ז"ו הימרו (4
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 הרמהו םימה לא לוחטהו ריואה לא בושי םדהו שאה לא בושת
 עבמכ השבי המח הבוהצה הרמהש ינפמ ץראה לא בושת הרוחשה
 םימה עבטכ בוטר רק לוחטהו ריואה עבטכ בוטר םח םדהו שאה
 העבראה הלא ודרפתישכ הנה .ץראה עבטכ השבי הרק הרוחשה הרמהו
 בושי םהמ בכרומה לכ ךכיפלו םהיתודוסי לא קפס יתלב ובושי תוחכ
 םייעבמה הלא לע הלענה ישימח חכ םדאב ונאצמש ירחא ךא םהילא
 לכל הריקחהו המכחהו הבשחמהו הניחבה וב רשא ילכשה חכה אוהו
 תוחכה ראש תבשהכ וילא בושי רשא םצע כ"ג ול שיש  ונעדי תילכת
 םירבדה לכ ושפנב רייצי ישימחה חכה הוש ונאצמ דועו .םדוסי לא

 ערגי םא בצמה בוסי ךיאו תינוצחה םמצע תוכיא רחא שורריו םרכזיו
 ומע הנרבעת אל שפנה תועידי בצמל בצממ רובעי וא הברי וא ףוגה
 רשא שונא הלוח ותוארב בשוחה בושחי לאו .ותשלוחב הנשלחת אלו
 ונניאו תילכשה שפנה תשלוחמ הזש ושפנב המ רבד איבהל וחכב ןיא
 جز עד .שפנב םהיצפח רוסמל םהשלוחו םיינפוגה :םילכה תלחממ קר
 הממ ונחכוה ןכל שולחל תופוגה ירחא הנכלת העיגיהו החרטהש ינפמו
 ונממ רשא המצעו :הדוסי לא בושת ףוגה תא הבזעב שפנהש ונאצמש
 תוכזו תורב רתוי הנייהת קר תועידיה הנבזועה אלו התמכחו איה האב
 ריתפמה ךסמכ הל אוהש ינפמ ףונה םע הרבחתהש תעב ויה רשאמ
 ףוגה תולכב .הלכת שפנהש רמואה רמאש ומכ היה ולו התעידיו הרוא
 שפנה הלכת ול רועו הפוג ןודבאב הילע תומה הרותה הבתכ אל
 הכילההו םתרובק תעב תולפתהו םיתמה לע םימחר תשקב ןיאל .היהתו
 ימל תלעות ומב ןיאש ירחא געלו לבהו קוחש הנייהת םהירבק לע
 םהילע םימחה שקבמל תלעות ומב ןיא םגו ןיאל ויהו ודבאו ולכש
 רשא םע ןיא תאז לכבו םהירבק לע ךלוהלו םתרובק תעב ללפתמלי
 .הלבקב וא העידיב םא שפנה תראשהב ונימאי םלוכו הז השעי אל
 הנממ שפנה תא תלצמה הבסה "וי תאמ הרזג תומהש ונאצמש ירחאו
 ינפמ רחא בצמב ואיצוי קר יונבש המ םירהי אל םכחהש איה
 םדעיש ינפמ אלא רשקש המ חתפי אלו הנבש המ ץתי אל םכחהש

 הפסוה אלב הלחתב היהש המ יפכ םורהה הנב ולו רחא ןינעל

 רבד תושעלמ הלענ הלעתיו םמורתי רצויהו לבה ותלועפ ןוערג אלו
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 יח םה רשא םירחא םייחל ונתבשהו המכח תומב ונרבא הנה לבה
 חהפי לבנה יפ לע טרופהש אוה הול .המורהו המכח אבה םלועה
 םרשקיו .בושי הז רחאו ותרטמ גישהש רחא ןושארה ךרדה ןמ וירתימ
 םחתפ ולו המכחב مرح םרשקיו םחתפיש םעפ לכו רחא ךרד לע
 םידסוימה םירבדהש וניאר יכ דועו לבה ותלועפ המכח אלב םרשקו
 רשאמ הפי .היהי אלו חמצי אל  ערזנה ערוה ומכ תודוסי העברא לע
 םיחרפו םירדוהמ םיצע תלידגל הבסה אוהו ופוג תתחשהב קר היה
 תתחשה הנה םהל המודהו ןומרהו .רמתהו זוגאה ומכ חיר םינתונה
 הבס אוה ונפוג תתחשהש ונרוי הזו המכח כ'ג ותבשהו המכח ופוג
 םיינחורה םיכאלמה ומכ תרהזמ תינחור .תרחא הרוצב ונתאיצמל המכחו
 כ"ג הז לכו תדספנהו תכתנה הבעה הרוצה תאז תחת "וי לא םיבורקה
 וא רמא היעשי .הז ומכ םימכחה םגו ל"ו םיאיבנה ורמא רבכו .המכח
 הנייהת םא הזב הצרו 6 'גו חמצת הרהמ .ךתכראו ךרוא רחשכ עקבי
 6 'גו ךמחל בערל םרפ אלה הז" םדוק איבנה ראתש ומכ ךיתודמ
 דובכ ךקדצ ךינפל ךלהו חמצת הרהמ ךתכראו ךרוא רחשכ עקבי זא
 = "וי דובכו ורמאכ וינפל רשא םיכאלמה לא רמולכ וילא ךפסאי "וו
 ףוגה הז םע "וי ינפל רשא םיכאלמה םע היהיש ןכתי אלו  ךפסאי
 המודה תרחא הרוצב היהיש אוה רורב הנה דספנהו אצמנה בכרומה
 ןהכה קרצוהי ןב עשוהיל "וי םשב  דובכה רמא הז ומכו .םיכאלמל
 ו 'גו ןידת התא םגו רמשת יתרמשמ תא םאו ךלת יכרדב םא לודגה
 הלאה םידמועה ןיב ורמא הוו וינפל םידמועה םיכאלמה לא וב הארהו
 םא ה"ע והימריל "וי רמא הז ומכו .ןילאה איפרש ןיב םוגרתה םגרתו
 ןינעו 6 היהת دود ללוזמ .רקי איצות םאו רמעת ינפל ךבישאו בושת

 ,'ח ,ח"נ היעשי (1

 . םש (9
 ,'ז ,'ג הירכז (3
 הת 4

 .-ש-

 .'ט"ו ,ו"ט הימרי (5
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 רקי איצותלו .דומעת ינפלו ךבישא יקנו ךו ילא בושת םא אוה הז
 המ והעידותו רמולמל לכסה םישת םא רחאה םינינע ינש ללוזמ
 ךשפנ תא הכות םא ינשהו ךאלמ תרוצב רדומעת ינפל ילא והקבריש
 ירמה תקחרהו תוצמה תיישעב לפשהו הזבנה ףוגה ןמ הדמחנהו הרקיה
 ורמאבו לכסה ףוגה ללוז ורמאבו שפנה רקי ורמאב הצרו דומעת ינפל
 רמולכ היהת התנוכת יפכ רמאנ ולאכו תחא הלמ הרסח היהת יפכ
 ינפל דומעל היואר הבושב היהת ןכ הכזו הרוהט ךשפנ התיהש ומכ
 דקפה רשא תעב היהש ומכ ולעבל רפמהל אוה ןורקפה טפשמש ינפמ
 םימכחה ורמאש ומכ םמורתיו הלעתי هلل ןודקפ איה המשנהו
 הלענ רתויה הבצמל בושת המשנהו 6 .ךל תודוקפה וניתומשנ לעו ל'ז

 בוט רתוי ךרד לע ונתאיצמ הזו 6 עיקרה רהזכ ורהוי םיליכשמהו ורמאכ
 ךוה ובוטב גנעתנו 'יוי רואב לכתסנש אוהו התע ונחנא רשאכ הלענ רתווו
 רמאנש ומכ ןהל המודהו היתשהו הליכאה ומכ ףונה יברצמ םישפח היהנו
 ןיכה רשא ןופצה בוט הזב הצרו 6 ךיאיריל תנפצ רשא ךבוט בר המ
 דגנ רשא הוה םלועה בוטמ רחבנו םלש רתוי אוהש ינפמ וב םיסוחל
 אוה הוה םלועה בוטו ינחורו ילכש אוה ןופצה ובוט יכ םדא ינב
 אוה רשא יולגה ובוטמ רחבנ ןופצה ובומש רמאנ וולאכו ינפוגו ישוח
 ריכוה רשא ןופצה ובוטש רמא םישרפמה ןמ דחאו ,םדא ינב רגנ

 םדא ינב דגנ ורמא ןינעו חישמה תומיל רמאנ וב םיסוחל בותכה
 םיקיזחמהל 'יוי זננש המ םתוארכ םימעל הנייהת רשא תוחכותה ןה
 םימכחה ורמא ןכו .ןוכנ רתוי ןושארה שוריפה יתעד יפלו  ,ותנומאב
 הליכאה םוקמב םהל .םוקי הניכשה רואו םיכאלמכ ויהי םיקידצהש ا
 הליכא אל וב ןיא אבה םלועה םנושל הוו ףוגה יכרצמ םישפח ויהיו
 םיהלאה תא וזחיו בותכה רמאממ היאר ואיבהו 6 'גו היתש אלו
 .6 ולכאיו

 ,םידומ תכרב 1

 .'ג ,ב"י לאינד (5

 ,'כ ,א"ל םילהת (

 ,'א ,ז"ו תוכרב 6

 ,א"י ,ד"כ תומש (5



 ,ינימש קרפ

 תודוס םנינעו םירוופמ שפנה תומשש עד .שפנה תומש ןינעב
 תובקע אצמת םהינינבמו םהירתסממ םאיצוהל הצרה רשאכו םימלענ
 םירתסנה רבלמ ארקמב םיולגה שפנה תומשו .םהבו םהמ  םנינע
 םירזופמ םהו םב םיאצמנה םינינעה הרשע יפכ רפסמב הרשע םה וב
 : םרפסמ הזו םהיתומוקממ םיתפסאו

 ה 8
 .המשנ (د
 .הדיחי ג
 הי ו
 .שפנ \.ה

 .חור
 .דובכ

 .המלע \ח

 .תימלוש (د
 .םינחמה תלוחמ 5

 אוה תומש הרשעה הלא ינינעל םינתונ ונחנא רשא רואיבהו
 רצויה רוא תעפשה ןינעב אוה רנ ןושארה .םהיתומוקמו םהיתורזגב
 ילכ ילב תארובה ולש םצעב תאצמנה הבידנה איה הזו הלעתיו םמורתי
 קלדנה רנה ומכ איהו םוקמ אלבו ןמז אלב וב הצרא יעצמא ילבו
 ינחורה לבשה איהו ن4 םדא תמשנ "וי רנ ורמאכ לודגה ריאמה ידי לע
 ונינעו המשנ ינשה םשהו .ותוא וריכי ובו םדא ינב לא ונממ אבה
 היה ארובה רוא ןמ וב הצרא רצויה ןמ רנה םדא ינבל עיגה רשאכ
 לודגה ריאמה ןמ רואה רנ תורבחתה םהילא התיהנו המשנל םהל
 הלעתי ארובה רואמ אוה רשא תורבחתהה תאומו 6 םדא תמשנ ורמאכ

 יז"ב ردو ולשמ (1

 .םש (ל



 هيل

 םייח רוקמ ךמע יכ ורמאכ םייחצנה םייחהו המכחהו הערה םראל ויהי
 הזו םייח רוקמ אוהו "וי دو אוה ךרוא ןינע הנה 6 רוא הארנ ךרואב
 ונחנאש רוא ןינעו "יו" רנ ןינע הזו הלעתי "יוי לצא הראשההו םויקה
 ונתוארהל ריאמה רנכ אוה רשא רנה הזב תומכחהו םיערמה םיערוי
 רמא ןכו ₪ ןטב ירדח לכ שפח רמאנ ךכיפלו ונתאמ םלענש המ לכ
 ןיאו רורב הזו 6 םניבה ירש תמשנו שונאב איה חור ןכא אוהילא
 הב יאו תהא איהש ונינעו הדיחי ישילשה םשהו .ךיראהל ךרוצ
 םידיגו םדו רשבמ אוה רשא ףוגב ומכ םינוש םירבדו םיבר םירפסמ
 חכ רבא לכלו םירפסמה ראש דבלמ םירבא "מרו םיקרועו םיבצעו
 הנה (: 'תדיחי בלכ דימ ישפנ .ברחמ הליצה ורמאמ הרזגנ הדיחיו .רחוימ
 םייח תלעב איהש ונינעו היח יעיברה םשהו .יתדיחי ומכ איה ישפנ
 התיטנ יפכ שנעתו למגה ךא ףוגה ומכ הלכת אלו תומה אל חצנו
 לכאמ ושפנו םחל ותיח :ותמהזו ןמ רזגנ הזה םשהו .םידרצה ןמ רחאל
 ןינע ומכ אוה םחל ןינעו ושפנ ןינע ומכ ותיח ןינע הנה 6 הואת
 ןינע הנה 6 םיתממל ותיחו ושפנ תחשל ברקתו ןמ דוע רזגנו לכאמ
 םדא ינבל ףתושמ הזה םשהו .רחא םיתממלו תחשלו דחא ותיחו ושפנ
 ףתתשמו 6 בושו אוצר תויחהו 7  תויחה יפנכ לוקו ורמאכ םיכאלמלו
 ,6 ולכאה רשא היחה תאו ורמאכ תממודה היחל רחא ןינעב לבא כ"ג
 הזמ הז םינוש םיקלח ינשל קלחתי פנינעו שפנ אוה ישימחה םשהו
 תלעב איהש ינשהו למעו העיגי תלעב איהש ןושארה תחא הרזגמ ורזגנו

 עגיש ימל אלא הנרמאה אל הולשו הדונמ תולמש ינפמו הולשו החונמ

 י.י ,ו"ל םילהת (1

 .ז"ב ,'ב ילשמ ©

 ,'ח ,ב"ל בויא (3

 .א"כ ,ב"כ םילהת (+

 בי יל 5

 .ב"ב םש (6

 قد“ ,'ג לאקזחי (7

 ,ד"י ,'א םש (8
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 ינפמ העגי התויה תבםו .עבטב החונמ שקבמה ומצע תא
 יללח ינשב רשא םרה مد לע עבטה مدد חיגשת איהש
 ארקגה דיגב ףוגה ןמ ןוילעה קלח לא םיקפורה םידיגה ןמ לזונה בלה
 היארה ומכ םישוח השמחה תוחכ וארבי ונממ קקוזמה קלחו "רהבא.
 םישוח השמחב רשא קקוזמה קלחהו שושמהו חירה םעטה העימשה
 םיגשומ םניא רשא םירבדל ןוימרה مح וב ארביו תלגלגה לא הלעי
 ארביו לכשב חומה ךותב הלעי תלגלגב רשא קקוזמה קלחה ןמו שוחב
 םדה תדמ אוה הז .שארה ירוחאב רשא ןורכוה חכו בשחמה رح
 בלב רשא לאמשה ללחב רשא םדהו בלב רשא ןימיה ללח رص לזונה
 תיעבט העונת וילא ןתיו ףוגה ןמ ןותחתה קלח חכ םילשהלו עצבל דרי
 עגרתו שפנה חונת םדה הובו הלועפה וב והלביש דע ויתחכ רומשיו
 אוה םדה יכ שפנה תא קיזחמה םדה مح לע הרותה הרמא ןכיפל
 6 ומד ושפנב כ"ג הרמאו 6 אוה مدد רשבה שפנ יב דועו ( שפנה
 חכ  קיזחיש המ רועש וב ראשי אלש דע םדא مك בוי םאש 5
 הזה םלועב החונמל הכרצ אוהו שפנ ןמ ינשה ןינעהו .תומי ושפנ
 איהש ינפמ ועבטבו ףוגב התכאלמ תא התולכב אוה הז אבה םלועהו
 רשא ינחור ילבש ןינע שקבה רשאכו םירבדה תבס תלאשב השופת
 המ גישהל חילצת םאו והערתש דע וב ץמאתת ותעירי הילע השקת
 ותוא העדי ולאכו העגרמו הולשו גנועו החונמ וב אצמת וב העגיש
 ונממ הרבאנש ותדבא אצמיש ימכ איה ואו וחכש ךא רבכמ
 אלו ויתוחא ישפנ הבהאש תא יתאצמש דע בותכה רמאש ומכ
 וארו םיכרר לע ודמע החונמה לע כ'ג רמאנ הול המודכו 4 ונפרא

 6 'גו עוגרמ ואצמו הב וכלו בוטה ךרד הז יא םלוע תובתנל ולאשו

 ומכ תועדב תוגהל םיכרד לע ודמע ורמאב םעה תא איבנה ריהוהו

 א"י ,ז"י ארקיו 1

 .םש (2

 .'ר. ,ימ תישארכ 8

 .'ר ,'ג ש"הש (4

 ,ז"ט ,'ו הימרי (5
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 הצרו 6 ךיכרר םיעשופ הדמלא ןכו 6 ינעידוה 'יוי .ךיכרד רמאנש

 הזוא ורמאבו התונושה תועדה רחא ורקח םלוע תוביהנל ולאש ורמאב

 הב וכלו הבומהו הנוכנה הערה איה הויא .ואר הב וכלנ בוטה ךרד

 םכשפנל ואצמה ושעת زد םא םכשפנל עוגרמ ואצמו ורמאב הצרו
 .תועדה  לכמ הנוכנ םכתעד יכ וערה רשאב הולשו העגרמ הנעשמו החונמ

 למעו העיגי ןינעב התרזגו 6 שפניו הבש ןמ החונמ ןינעב שפנ תרזנו

 ןינעב = דואמ 0 השיפנו ענרמו 6 הפיע שפנ ]מ תופיעו

 וע ישפנ יכרדת ומכ ארקמב הברה םדא ינב לא השוחי תרזנו

 7 תאזה שפנה תא / השע רשא "וי יח 6 "וי תא ישפנ יכרב ומכו

 הפשהו החאר ןינעב אוה יברעב חור תלמש רחא םכח رص יתעמשו

 איה. ןכ ומכו (# הלצהו חור ןמ הרזגנ חור יכ הז קזחה תירבעה

 השיפנו 6 שפניו תבש ןמ הז ומכ רזגנ שפנו החאר ןמ יברעב תרזגנ

 ריוא ןינעב אוה חורש ונרמא רשאו חורו שפנ ומכ ןינעב םיבורק חורו

 יששה םשהו .םינוכנ םהינשו רתסנה ונינע אוה רחאהו יולגה ונינע .אוה

 םהמ ריכזנו םהמ הששה רואיב ןאכ בוזענו םינינע הנמשל קלחתי אוהו חור

 לע קר אוה ףוגב שפנה םויקש אוהו םוקמה הזב יעיבשהו םינינע ינ

 אל ריואה תשיפנו תמישנ לרחת רשאכו ריואה דוסי תמישנ ידי

 ןמ .ריוא ןינעב | התרזגו הדעלב ףוגל א ו ףוגב המוקת הל היהת

 אוה םדא ונבל השוחי תרזגו (9 חורה בש ויתוביבס לעו חורה ךלוה

 .'ד ,ה"ב םילהת (1
 .ו"ט ,א"נ םש (5

 .ז"י ,א"ל תומש 3

 .ד"כ ,א"ל הימרו (4
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 5 גו םיהלאה לא בושת חורהו םנו ( והלחמ לכלכי שיא חור ורמאמ
 שפנל םש 'אוהו .רובכ יעיבשה םשהו 6 .תוחור ויכאלמ השע הומו
 תלעמב איה המכח  התויהבש ינפמ השעמבו עדמב המכחו הדמחנ
 םילכש םהיתושפנו תושפנ ויה ולאכ םה הגרדמה תאומ םישנאה יכ לכשה
 דובכ אוה לכשהש ינפמ הלעתי 'יוי תאמ לאשומ רוא םה םהילכשו
 סנינע יבלו ישפנו 6 דובכ ףא הרמזאו החישא םיהלא יבל ןוכנ ורמאכ
 תלעמב םה הגרדמה תאוב רשא םישנאהו ידובכ כ"ג םהו ילכש
 ןכל رص התרזגו ה"ע םיאיבנהו תובאה תושפנ ומכ םידובכהו םיבאלמה
 לכשה רכזנ הנה 6 חטבל ןכשי ירשב ףא ידובכ לגיו יבל חמש
 םרסב ה"ע בקעי רמאמ אוה רורב רתויהו .דחא קוספב ףוגהו שפנהו
 ןינעב םדוס ןינע הנה 6 ידבכ דחת לא םלהקב ישפנ אבה לא
 םשהו .הז עד .ידובכ ןינעב אוה ישפנ ןכ ומכו אובת ןינעב דחתו םלהק
 םלעה םאו ומכ םיניעה ןמ הרתפנ שפנהש ונינעו המלע אוה ינימשה
 ינפמ רחא ןינעו התלועפ קר התוא גישי אל שוחהש ינפמ  ומילעי
 תומלע לע ורמאב ןינעה הז לע مدن רבכו ולודנב דליב רשקתת איהש
 םהל רשא םירישהו רמזה ילכ םהו תושפנה ירתפמ לע וב הצרי < ריש
 לאיועו הירכזו םיררושמה תקהלב רמאנש ומכ שפנה תא ררועל הלוגסה
 רתפנ ריש תומלע לע שריפ רחא שרפמו 6 תומלע לע םילבנב 'גו
 = ושריפ םהמ דחאו רתסנה ךפה עמשנהו עמשנ רישה יכ ןוכנ הז ןיאו
 םיררועמה םירישב הנננעתת רשא םינינעה ןמ תורתסנה תושפנה לע
 ןוכנה שוריפה אוה הזו תואיבנ ירבדל הקושת םהל םינתונהו ןתוא
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 לע ךמש קרות ןמש ורמא אוה הרזגה תאז תתימא ךל ררביש המו
 תורתסנה תועדויה תושפנהש אוה תומלע שוריפו 6 ךובהא תומלע رد
 םוש לכש לע הלעי ןיאו דואמ הלגנהו דואמ רתסנה ןרצוי הנבהאת
 ךא הול המורה רבדבו תורענו תונבו הולוהבב תומלע שרפל שיא
 וילא ןהקושתו הלעתי ןרצוי תא תומכחה תושפנה תבהא אוה ושוריפ
 ₪ 'גו הלילב ךתיוא ישפנ ןכו 6 'גו יעוצי לע ךיתרכז םא רמאנש مد
 6 'גו יח לאל םיהלאל ישפנ האמצ ןכו 6 'גו ךירחא ישפנ הקבד ומכו
 התעיסנ ןמ םולשב הבשה שפנה ןינע אוהו תימלוש אוה יעישתה םשהו
 םיבוט םישעמ ןמ התנקש המ םע םולשב הבר לא תרזוחהו הוה םלועל
 .םולשב התעיסנ רבד לע תימלוש ארקתש איה היוארו םינוכנ םיעדמו
 יתייה וא תולדגמכ ירשו המוח ינא הילע רמאנש המ הארתש ומכ
 םשהו 'גו תימלושה יבוש יבוש דוע רמאנו 6 םולש תאצומכ ויניעב
 ה"ע המלשש הזו רזו אלפנ ןינע ובו םינחמה תלוחמ אוה ירישעה
 ףותב שובחה ריואהש ומכו יובשל ףוגב תאצמנה שפנה תא לישמה
 לוק איצוי וידדצ ינשמ תילאמש דיבו תינימי דיב םידיה יתשב הכומה
 שפנה אוה رد ליוגה תפמעמב שוכח אוה םא ףא החנאו مذ
 תוחבשתב היתושגר םיברב עידות ףוגה תפטעמב השובח איה םא ףא
 תתימאו .ףותב שובחה ריואה :לוק ומכ תיהלא ינינעבו עדמ ירמאמבו
 דע [קעוצהנ ואלכ תיבב ריסאל שפנה המרד ה"ע המלשש אוה ןינעה
 המודבו .ודופי לא ריואה בושכ ותיבל בושיו ישפחל ואיצוהל ורפאמ תואיש
 ₪ 'נו ישפנ רגסממ האיצוה % ריסא תקנא ךינפל אובת רמאנ הול
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 יתשב ףותה תאכהל התוא המר הז רחא .4  הלאנ ישפנ לא הברק
 םיעונה םירבד ינש ןיב תאצמנ שפנהש הזב הצרי לאמשבו ןימיב .םידיה
 לב רשא עבטהו לכשה םהו ודצל דחא .לכ התוא םיכשומהו התוא
 םידיה יתש תאכהב ףותב ענה ריואה .ומכ וילא והכשמי םהמ דחא
 םיעדמה לא הנאשיו ןוילעה ומלוע לא הנוכנה ותעידיב הנעיני לכשהו
 הנממ קחרי רשאכ התגהנהב ודצ לא הנפתו החונמ םהב אצמתש ידכ
 ותוא תררועמהו ןימי דצ לא ריואה תא תכלומה ןימיה די תאכה ומכ
 הנרשקיו וילא שפנה ךושמי םלועהש ןינעב איה לאמשה די תאכהו וילא
 ויכרצו ףוגה קפעו תויעבטה תוואתה לאו וירחא וילא הנמיו וילא
 םיאור ונחנאש המ אוה ملط היארו .וירחא ךלתש דע הילא הפיתיו
 תונוכנה תועידיה לאו וילא הטתו ןוילעה םלועב קשחת םימעפל שפנהש
 אוה הז לכו התחונמ םוקמ לא בושל ףסכתו הזה םלועב םאמתו
 תבהא לא הנופ הנארת םימעפלו תינמיה דיל לשמנה לכשה תעונתב
 טשקתתו ויתורטמ לא עיגהל וע לכב רותחתו הרשמה תשקבו םלועה
 םלועל תלשמנה תילאמשה דיה תעונתב הז לכו וב ץמאתתו וילא
 דיל לפשה םלועו תינמיה דיל המדנ ןוילעה םלועהש ונרויש המו .הזה
 6  הנימיב םימי ךרא המכחה לע ה"ע .המלש רמאמ ذم תילאמשה
 ורמאב הצרו םימי ךרא וב רשא הראשההו םויקה םלוע וב  הצרי
 עריש ימש אוה בותכה ןינעו לפשה םלועה 6 דובכו רשע הלאמשב
 בומ לרוג הזה םלועבו םימי ךרא אבה םלועב ול היהי תונוכנ תועידי
 רמא ךכיפלו בוטה תושעל וניכהב םימת והשע "יוי םא רשועו דובכו
 6 ולאמשל ליסכ בלו אבה םלועה וב הצרי  +ונימיל םכח בל כ"ג המלש
 ,הזה םלועה וב הצרי

 תחא לכ עדויה תונחמ יתשב סנכנש ימ בצמ ראתי םינחמבו
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 תואבצ ןיב הנושארב התיה שפנהש וב הצרי ותניחבבו ונויסנב ןהמ
 שקבה המשמ  בושהשכו ץראה תואבצ ןיב התיה הז רחאו םימשה
 ליחמ וכלי مرد רמאנש ומכ םש התויהמ .ריכת רשא ןושארה המוקמ
 םימשה  תואבצ שקבת םולשב איה התבושה םאו ( 'גו ליח .לא
 תונושארה היהוער תא שגפה הז רחא יחצנהו םיקה תמאה םסנוטלשו
 התעיפנמ :םולשב התאיב לע התוא םיכרבמ ןהש ה"ע המלש רכזו
 םע שפנה תשינפ ןינעב המלש ןוימד ךל ררביש המו .ןהילא התרוחהו
 6 'נו ךב הוחנו יבוש יבוש תימלושה יבוש יבוש הל ןרמא אוה היתוער
 םישת. שפנהו ותוא םיכרבמ ויערו םולשב ותעיסנמ בשש ימ ךרד לע
 התיה איהש ל"ר 4 םינחמה תלוחמכ תימלושב וזחת המ רמאתו ןהל
 המ לע ןהינפל ןנואתתו תומוקמ ינשבו ונרמאש ומכ םיכשומ ינש ردد
 רמאת ולאכו ןהמ התדירפב הל הרקש המ לעו התעיסנב הל עריאש
 ךשומו ןוילע ךשומ םיכשומ ינש ןיב היהש ימ בצמ | תויה לכוי  ךיא

 תואבצ ןמ תיתחתה לא םורה ןמ ףלשהש ימ בצמ תויה לכוי ךיאו ןותחת
 החטבה :ןמ בצעה םוקמ לא גנועה םוקמ ןמ ץראה תואבצ לא םימשה
 םייחה ןמ בכרומה לא טושפה ןמ אמטה לא רוהטה ןמ דחפה לא
 הלא הב וענפש המ לע: רונת ללכבו םיחלאנה םייחה לא: םיכוה
 היתוער לא הנפסאת תובוטה תושפנהש ךל ראביש המו .םירבדה
 עוניו םיאיבנהו תובאה לע הרותה רמאמ אוה םיכאלמה ןמ היריכמו
 לע ורמאנ אל הפיסאהו רובחהש ונלצא קפס ןיאו 6 וימע לא ףסאיו
 עבט תוחורה | ןוילכו תומהבה עבמ | תופונה ןוילכש ינפמ | תופוגה
 היארו הושפנה רובח אוה וימע לא ףסאיו יכ ונרמא ןכלו .םיכאלמה
 לא ףסאיו וניבא םהרבא לע הרמאב הרותה התצר אולש אוה הול
 שנוע תאזה הפיסאה היהה םהל המודהו רוחנו חרה ויתובא לא 6 וימע
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 דועו הרו הדובע ידבוע  תופוג םע רבחתי ופונש ירחא םהרבאל
 ןכו ..תואסרפ ן"קמ רתוי םהיניבו ןרחב חרתו ןורבחב רבקנ םהרבאש
 רמאנ רשא ה אלו ונבר השמל אל היה אלש ונלצא קפס ןיא
 לאוגו בורק םוש + 'גו ךיחא ןרהא תמ רשאכ ךמע לא ףסאהו םהב
 לא ףסאהו הרמאב התצר הרותהש אוה רורב הנה רהה רהבו ובנב
 לא ףסאתו םהילא בושתו ושפנ האב םהיניבמ רשא םיכאלמה לא ךמע
 .םולש תכרבב התוא תוכרבמ ןהו ןהמ הדרפנ התיהש רחא היתוער
 וימע לא ףסאיו עוגיו וילע רמאנש ימ לכש ל"ו ונימכח ורמא רבכו
 ייב רב >אמח ברו אניברד אה יכ םנושל הז רומג קירצ אוה
 אוה וז העיוג הב שיש התימ לכש ןנחוי 'רד הימשמ ותירמאד יאדו
 העיוג ןנא היל רמא לובמה רוד אהו ןיא היל רמא םיקירצ לש ןתתימ
 רעתא יכהדא הפיסאו העיוג היב ביתכד לאעמשי אהו ןנירמאק הפיסאו
 הבושת השע לאעמשי ןנחוי 'ר רמא יכה יקדרד והל רמא אבר مد
 הזו 6 וימע לא ףסאיו עוניו וילע רמאיש مدر ךכיפלו 5 ויבא ייחב
 םע תושגופ הבושה הושועהו תובוטה תושפנהש ונרכוש המ  ררני
 םהרבא לע הרותה רמאמב גישמ ונילע גישי םאו .םיכאלממ ןהיריכמ
 ויתובא הזב הנוכש ול בישנ (+ 'גו םולשב ךיתובא לא אובה התאו
 יבא ייחב םהרבא לדגנו םהרבא בא יבא היה רשא רבע ומכ םיקירצה
 חנו חנ ןב םש ומכו םהייחמ ןוכנה ןובשחה יפל הנש ו"ט רבע ויבא
 ובש חטבו וידוסיו םלועה ידומע םהו םיקידצה ויתובא םה הלא .םדאו
 םירבדמה ירקע םה יכ םיכאלמה םע םימש תוכלמ לא םתעיוג רחא

 אוה הז ךל תמאיש המו .םדעלבמ אלו םהינבמ ויה םיאיבנה ישארו
 קחצי הרשו םהרבא הב ורבקנש םרט עברא הירק הארקנ ןורבחש
 زد םשו ותשאו مر הוחו םרא םה העבראה הנה האלו בקעי הקברו
 הב ורבקנש םרט עברא תירק הארקנ ןכלו ותשאו רבעו ותשאו :חנ
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 םתופוגש תובאה ושקב ךכיפלו תוהמאהו תובאה ראשו הרשו םהרבא

 המב כ"ג ונילע גישיש ימ .שיו .םיקירצה םהיתובא תופוג לא ופסאי

 לא אובת התאו בותכה תא םהירבד . תצורמב ל"ז םימכחה ושריפש
 הז לולשי ילכשה ןויעה לבא 40 הבושה השע חרתש םולשב ךיתובא

 ןוע םיברב תולגל ותקדצל תואי אלו קידצ הלעתי ארובה יכ שוריפה

 הברה חרה הנכ 'יויש וניאר רבכו ותדובע לא בשו הבושה השעש ימ

 םכיתובא ובשי רהנה רבעב ורמאכ הרז הדובע דבוטר ותומ רחא םינש

 ראותמ היה אל "וי לא בשו ונוע תא חרת בזע אולו 6 'גו םלועמ

 הנה .םינש הברה רחא םירחא םיהלא דבועב ארובה תמכח ידי לע

 'גו ךיתובא לא אובה התאו ןמ קחודמה אלו ןוכנה שוריפהש רורב

 בא יבא וארקי םיבוהכהש טרפבו ונרכז רשא םיקידצה תובאה | אוה

 תובא יבא יבא םהו 6 םלועמ םכיתובא ובשי רמאנש ומכ בא םשב

 גישי םאו .תובא יבא יבא כ"ג הזו םהרבא תא םכיבא תא חקאו דועו

 הברה םינש השנמ ןוע םיברב הלג רשא הלעתי ארובה רמאמב גישמה

 םילשורי .והבישיו ול רתעיו רמאנש ומכ הבושת השע יכ ףא ותומ רחא

 לא ובישהל קר והבושת לבקו ול רתענ "וי יכ בישנ 6 ותוכלמל

 אל לבא 6 ותוכלמל םילשורי והבישיו רמאנש ומכ הזה םלועב ותוכלמ

 ורמא רבכו אבה םלועל עגונש המב ותבושת| לבק אלו ול .רתענ

 וילע רמא 'יוי יכ 6 אבה םלועל אלו ובישה ותוכלמל ל"ז םימכחה

 ראביו ץמאי הזו 6 'אינחה רשאו אמה רשא והיקזח ןב השנמ ללגב

 םה יכ רוחנו חרת ויתובאב ןווכ בותכהש ןכתי אל יכ ונרמאש המ

 .הז עד .םירחא םיהלא ירבוע ויה

 = ההד"

 .ח"ל קרפ مق 'פ ףופ הבר שרדמ (1

 .'ב ',ד"כ עשותו 5

 3 םש 3

 ,גיי גיל ,'ב היד 6
 .םש (5

 ,'א ,'צ ןירדהנס (6

 نك ,ד"י א םיבלמ םעבריב ךא השנמב הזה קוספה ונאצמ אל (7



 ו

 רשא םנינעו םתרזגב שפנה תומש הרשע הלא ךל ונרכו הנה
 טפשמו הרשי הע ול ןיאו השולח .ותנבהש ימ יניעב קר וצרי אל
 ימ שיו .ןיבה אלש-ימ םע קסע لح ןיאו תמאה לע הדוי אלו ןוכנ
 שפנל תומש השמח קר וריכוה םימכחה הנה רמאיו ונילע ןנואתיש
 וריכזה םימכחהש והבישנ ונחנא לבא הרשע רמאל רחא ויעי ךיאו
 םרכזב ופרתהש ינפמ םא םירתסנה השמחה ומילעהו םילגנה השמחה
 תמאבש ומכ םינינעה הלא וניבי רשא המה םיטעמ יכ ועריש ינפמ וא
 ןכל םתוחרוא ןיבי אל יכ ונתוא הנגמהו ונילע גישיש دع ךרד אוה
 רשא הלא ומילעהו םתנבה חכ יפל םה רשא תומשה םימכחה ונתנ
 תאזה הבושתהו םתלוכי יפכ הזה רמאמהו .םלבסי אל םתנבה مد
 םירבעה לצא תייהלאה תועיריהש ינפמ אוה הול םעטהו .םהל היוצר
 תולגנ תוארקנה ןהמו המכח תומולעת תוארקנה ןהמ :םיכרד יינש לע
 הצרו 6 'גו הישותל םילפכ יכ המכח תומולעת ךל ديد רמאנש ומכ
 ומכ וצרש המ ולגו וצרש המ ומילעה ךכיפלו תולגנהו תורתפנה 5
 אוה תורתסנ ןינעו 6 'גו ונל תולגנהו ּוניהלא 505  תורתסנה רמאנש
 רשא בל ישנאל קר םיכרדה הלא ונרכזה אל ונחנאו .תומולעת ןינע
 ריכזהלמ ונריהזה ל"ז םימכחה יכ םולה ינפ תא הלג הנוכנה םהעד
 ינואב ורמאכ םירבדמב ץצולתיו םהב זובי יכ ליסכ ינזאב הלאכ םירבד
 ולכשש ינפמ ןיבהל לק הזו 6 ךילמ לכשל مدد יכ רבדה לא ליפכ
 نطو ולכש תשולח תבסמו םיקחבו םיילכשה םירברה ידופיב רסחי
 ךלה לכסשכ ךרדב כ'ג רמאנכ 'רורב רתויו האנ רתוי אוהש המל
 בשחהל האריה יכ רוע רמאנו 6 אוה לכס לכל רמאיו רסח ובל
 ךשחה ןמ רואה ןורתי ועדי אל םיאריה יכ ונרצעת אל هند
 וושי ךשחהו רואהו הרמוה תולוקו רישה תמיענב וגנעתי אל םישרחהו
 ערי אלו ולכש ןיעב טיבהש ימ אלא ךכרע עדי אל ןכל םירועה לצא

 و אבות 1

 .ט"כ ,ח"כ םירבד (9

 .ט ,ג"ב ילשמ 3

 .'ג م תלהק (4
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 دو וריאה רשא םינינעה ןמ דחא קלח וב ריאהש ימ אלא ךמוקמ
 ומכ ךרדב העתש ימ לא םבל ומישי אל תמאה תא םישקנמהו

 ושובי .דוע רמאנו (\ יתיטנ אל ךהרוהמ רואמ- דע ינוצילה םירז רמאנש
 6 ,ךידקפב חישא ינאו ינותוע רקש יכ םידז

 .יעישת קרפ

 יראות ריכוהק התע | וננוצר םינינעו תומשה  ונרכזהש ירחא
 הריכזה תירבעה הפשהש  רמאנו ארקמב םיאצמנה הבוטה שפנה
 ןח חור הנוכנ חור הבידנ חור הבוט חור םהו חורל םיראות העברא
 שלש ןהמ. שפנה תובוט תודמ עבראל םה םיראוה העברא הלאו
 שלשב תורמ שלשה וותשה רשאכו םדאל רשא תושפנ שלשל תודחוימה
 .קרצה 1 הו תדמ איהו תיעיבר مدرس הרמ ןהיושה ןמ דלות תושפנה

 ונראב רבכו תועינצהו הרובגהו המכחה ןה תובוטה תודמה שלשו
 שלשמ ההוסי לא ןהמ תחא לכ ונפחיו הבומ הרמ לכ הלעמל
 רמאנו ןנורסחו ןנורהיב תוערהו תובוטה תודמה יראוה ראבנ ןאכו תושפנה
 רועשב תאצמנ המכחה איהו תילבשה שפנל רשא הכומה הדמה םא
 אציש המ לכו הרבו הנוכנ המכח היהת ןורפח אלו ןורתי אלב יוארה

 לע ףדעי החכ םאו .ךזה לכשה ינדא לע דפוימ היהי הלעב ןמ
 ארקי תא:ה שפנה לעבו לועו המרמו המרעו ןוע היהת הרועש
 הול המודהו חודמו העד בנוגו :ףנחו המרמו 0 ןוא שיא ירבעב

 םישנאה לע רמאנש ומכ ערהל המכח היהתו ביטיהל המכח תויהלמ לדחתו
 ערהל המה םימכח םינובכנ אלו המה םילכס םינב הגרדמה תאומ
 לכ םא היהתו תובוטה תודמה םא תויהלמ לדחתו 6 ועדי אל ביטיהלו

 .א"נ ,ט"יק םילהת ١(

 .ח"ע םש (2

 كاكا ,'ד הימרי (3
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 תורעבו תולכמ היהת הרועשמ טעמת הטכחה םא ןכו .תוערה תודמה
 לוואו ליסכו רעבו יתפ ירבעב ארקי תאזה שפנה לעבו .תויתפו תולצעו

 4 רבד לכל ןימאי יתפ רמאנש ומכ רקשהו תמאה ןיב לידבי אלו
 כ"ג הלאו 6 םעב םירעוב םילהתב רמאנו 6 ותומי בל רסחב םליואו
 םא תינויחה שפנל רשא הבוטה הדמהו .תורעבו םימומו مريد תודמ
 ץמואו הצעו .תומימתו הנמאנ העדו הרובג مص יוארה רועשב איה
 ארובה ןוצרל אוהש המב תוזירזו האיבנו  תוצורמו האנק בורו ליִחְו בל
 התיושהו תינויחה שפנל רשא הבוטה הרמה ןינעב אוה הזו .הלעתי
 תולפכו בל תוכר ארקת הרועש לע ףדעת םאו ןורסחו ןורתי אלב
 םאו .םימומו תוער תודמ םלכ םהו םהל המודהו ןואגו הואנו תוועו
 םינוא הפרו בל גומו לצע תאזה שפנה לעב היהי הרועשמ טעמת

 המורהו בל רסחו לצע ירבעב ארקנה אוהו םעומ רברמ 50
 תוער תורמ כ"ג הלאו 6 יתרבע לצע שיא הרש לע רמאנש ומכ הזל

 תוימהבה תוואתהמ הריזנז איה תיחמצה שפנל רשא הבוטה הדמהו .םימומו
 הונעו תועינצ ירבעב תוארקנה ןהו המילכו השובו תוקפתסהו הונעו תועינצו
 תועינצ היהת יוארה רועשב איה הבוטה הרמה םאו .ןהל המודהו האריו
 חצמ תוזעו הואגו סעכו תונז היהת הרועש לע ףדעת םאו היוצר
 תאזה שפנה לעבו המילכ טעמו השוב טעמו קוח לכ תרפהו תוללוזו
 טעמת םאו .םימומו תוער תודמ םלכ םהו ץל ריהי רז ירבעב مدد
 טעמו השוב טעמו תוללוהו הואתו הרפהו הרבעה היהת הרועשמ
 תוער תודמ הלא לכו .םדאל ךרצנה רב רבד לכ תביזעו המילכ
 תושפנל רשא תודמ שלש הלא דחא םדאב ווהשנ רשאכו .םימומו
 - השעיש המ לכב קרצה .תדמ איהו תיעיבר הבומ הדמ ןהיושה ןמ דלות
 המ לכב קדצה ךרד לע ונמו ישנאל גיהנמו ורודל ףיטמ תויהל חלציו

 ,ו"ט ,ד"ו ילשמ (1

 .א"ב ,'י םש (5
 .'ח ,ד"צ םילהת (3

 .'ל ,ד"כ ילשמ (4
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 הרותהו ה"ע ונבר השמב וצבקתנ םינינעה הלא לכו .השעיו רמאיש
 רמאנש הממ הרובנה תדמ مذ ןפואב ולצא ואצמנ םהש וילע ריעה

 שיא רמולכ ('גו שיא ןיא יכ אריו הכו הכ ןפיו 'גו ירצמ שיא ארוו
 השמ םקיו רמאנ ןכ ומכו ויחא תא םוקנל הרובג חור וב היהת רשא
 תדמו | .עדי אלש ימ דעב חרובו רנ ותויהב השע הזו (* ןעישויו
 בבדל הכחש ןמז לכ ול תיתומה ותשאמ רמשנ אוה הנה תועינצה
 וינע השמ שיאהו רמאנש ומכ עונצו חור לפשו ולנע היה אוהו | .'ווי
 (+'גו םכח הלע םירובג دكر וילע רמאנ הנה המכחה תדמו ,(5 דאמ
 דוע רמאנו םיאיבנל שארו םימכחל בא היה אוהש ל"ז םימכחה ורמאו
 לעו (5 וילע וידי תא השמ ךמם יכ המכה הור אלמ ןונ ןב עשיהיו
 תודמ שלש הלא וב ווהשנש ירחאו ומצעב אוה המכו המכ תחא
 (* 'גו אוה םיהלאל טפשמה יכ רמא יכ םלועב לודנ רתויה קידצה היה
 דחוש חקת אל (6 ,גו ףודרת קדצ קדצ (' טפשמב םינפ וריכה אל

 תובוטה תודמה וב ומלשנ הנה ,הרותב הברה הלאכ םירמאמו (? 'גו
 תובאב תובוטה תודמה הלאמ הזיא הרותה הריכזה רבכו | ,וותשנו
 6 'גו .הליל םהילע קלחיו הרמאב ה"ע וניבא םהרבא תרובנ ומכ
 היה ןכ ומכו הנטק הנחמ םע היה אוהו םהיתוליחו םיכלמ העברא לע
 ורמא5 רככו  ,הרותה ןתוא הריכזה אל םא ףא תוביטה תודמה ראש ול
 היה אוהו ('' ןכאה תא לגיו רמאנ ותרובג לע ה"ע וניבא בקעיב ןלוכ

 .ב"י ,'ב תומש (

 .ז"י םש (

 בו ביו רבדמב 3

 .ב"ב ,א"ב ילשמ (

 ₪ דיל םורבד (
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 .'כ ,ז"מ םש

 ן(ט"י םש (9
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 ,!ו יטיכ םש. (1



 ند

 كسا ل د دك

 םינש עבש דבע ראשנ הנה תועינצ לעו הדבכ התיה ןבאהו ידיחי
 המצע תא הריתכה אלו וינפלו ול התיה איהו לחר תא והבהאמ

 רמא זא קרו ןמזה תמלשה דע הנממ רמשנ אוה הז לכבו ונממ

 ופסאה ותמכה לעו (? הילא האובאו (!'גו יתשא תא הבה ןבלל
 היה הזו (+ םכדיב וחק הנשמ ףסכו ותקכרצ לעו (''נו םכל הדינאו

 ףסוי תועינצמו ,תובוטה .תודמה שלש ןמ תודלינה ותמותו ותקדצמ
 ותנובת 2 עיגהש המל רבדה עיגהש דע וינודא תשאמ רמשנש

 אצמנה הערפ רמא ותמכחו םירצמ תוכלמ תא ותגהנהו ותרובגו

 תרובגמו (5 םכחי ויניקזו דוע רמאנו 65 ךומכ םכחו ןובנ ןיא נו הזכ
 ימ לכו ואישנ תא גרהו םלש םבש | דגנ 'יויל אנקש התיה םחנפ
 תומרה תולעמה לא ועיגה אלו וררש אל םיפולאה יהלאו | ,ותא היהש
 הז ולחנ ןכלו ןבור וא תודמה ند תחא םלצא התיֶהש ינפמ אלא
 עברא הלאש רמאנו ,םהירחא םיאבהמו םרוד ישנאמ לודגה דובכה
 ןמאנה איבנה לצא אלא ןתוטימתבו ;תומלשב ואצמנ אל תובוט תודמ
 תואצוי ןהש בשוחה בושחי לאו ,חישמה לצא םגו ה"ע ונבר השמ

 התעו ;הילע םידיעמה םיקוספ המכ וניארה רבכ יב דבלב לבשה 'ןמ
 תוצכקנו רדסכ הב תורדסנ ןהשו הרותה ןמ תואצוי ןהש | רוע הארדנ
 טופשל לוכי היה אל ונבכר השמש עד ,תחא הכרעמב | תוכרענו

 הלא וב יותשנ אלו ל אלול ברע דע רקב ןמ םעה תא
 שיא ףלא תואמ שש שאיב דומעל והוכמת "שא תובוטה תודמה

 ופוג חכש עדי ורתיה ,הזה רפסמל עיגה רשא בר ברעה דנלמ

 ול רמאו שפנל רשא תובוטה תודמה חכ אושנל לוכי אלו שלחי

 א"כ ,ט"ב תישארב (1

 .םש (2

 'א ,ט"מ םש (3

 ב"י ,ג"מ םש (4

 ,ט"ל ,"חל א"מ שם (5

 .ב"כ ,ה"ק םילהת (6

 ו
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 ןיב שקבל וצעיו (!'גו לובת לבנ השוע התא רשא רבדה בומ אל
 רועשב היהי החכ רשא תודמה עברא رص תחא וב שיש ימ םעה
 עברא ומלתשנש רע הדמה תאזב ומוקמב רומעי הזה שיאהו .יוארה
 תגהנה םניב וקלחי םהו םינוש םישנא העבואב תובומה הודמה
 קדצה ךרד לע םולשב אוני לכה הזה ןפואבו היטפשמו המואה
 לכמ היחת התאו ורמא הזו ,רחונמ אצמי איבנה ףונו רשויהו
 תרמ הזו םיהלא יארי ,הרובנה הדס הזו ("'גו ליח ישנא םעה

 ןה < בויא רמאו (?'יוי תארי המכח תישאר רמאנש ימכ המכחה

 ךועו 6 'יוי תארי המכח תלחת דוע רמאנו (* המכח איה 'יוי תארי
 הונעהו תועינצה הדמ הזו" תמא ישנא ( העד תישאר "וי תארי

 עצב עצוב לכ תוחרא ןכ תודמה הלא ךפהב רמא:ש ומכ תולפשהו
 הכרעמב הרותה הכרע ךיא ךלכש ןיעב הארו .( חקי וילעב שפנ תא
 ,לכשה חירכיש הט ןוערגו הפסוה אלב תחא

 רשא שפנה יראות שוריפ ריכוהלו ראבל דוע ףיסוג حصرا
 הרובגה תדמ איה הבוט חוו ראות תנוובש רמאנו םרכז ונמדקה
 הרובגב םידבכנ םירבד תלועפב אלא היהת אל הבומ חורש ינפמ
 רשא ןעי ישמנ ןב איהיב רמאנש ומכ "ווי ןוצר םיקיפמה ץמואבו
 באחא היכל תישע יבבלב רשא לכו יניעב רשיה תישעל תבימה
 ךחוה רוד .רסא הומו ,(6 לארשי אםכ לע ךל ובשי  םיעבר ינב
 ינפמ המכחה תדמ איה הב דנ חוהו ,תוצירחדו הרובגר הזב הצרו ( הבומ

 .ת"י ,ז"י ,ח"י תומש 1

 ,א"כ םש (2

 .'י ,א"יק םילהת ©

 .ח"כ ,ח"כ בויא 4

 .י"מ ילשמ (5
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 .ט"י: יא םע (7

 ליו בם 8

 י ,ג"םק םילהת 9
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 (1 ינכמסת הבידנ חורו רמאנש ומכ םתלוזלו םיעדמל תקקותשמ א הש
 המויקו תועינצה תדמ אוה הֶנוכנ חור ראותו ,(* 'ייי אנ הצר יפ תובדנ דועו
 חורו רמאנש ומכ -שכיו תואי אלש המ באתל שפנה המת אלש ידכ
 וילא עיגהש המו עבש תבל ותבהא הזב הצרו (* יברקב שדח ןיכנ
 רשא חור ובדקב שדחיש 'יוימ שקבל דוד ליחתהו ארובה שנועמ
 חור ראותו ,יברקב שדח ןוכנ חור רמאו תועינצה תדמ לע םוקת
 תיבל רמאנש ומכ קוצה אוהו תובונה תודמה שלש תדלות איה ןח
 יתכפשו רוע רמאנו (* טפשמ רקבל וניד מפשמ ישנא ויה רשא דוד
 השרפה ףופבו (5 ףינונחתו ןח חור םלשורי יבשוי לעו דוד תיב לע
 ןואה תרסה וב הצרי ץראה ןמ .ריבעא האמוטה חור תאו רמאנ
 תיבוטה תודמה עברא תללוב האמוטה חורו ,הלועה ינימ לכו רקשהו
 תואושת ןינעש הל ןח ןח תואושה קוספה לע םישרפמה ורמא רבכו
 המ הו קזחיו .קרצ קרצ היהי תובירהו טפשמה תקעצ תחתש אוה
 עברא הלאמ רבד םש יכ (%ישי עזגמ רטח אציו תשרפב רמאנש
 הזו "וי חור וילע החנו רמאו ןתומלשו היראותו תובוטה תודמה
 הניבו המכח חור: רמאו ןטרפ הז רחאו תובוטה תודמה עברא דופי
 תער חור הוובגה תדמ  איהו הרובגו הצע חור המכחה תדמ איהו
 אב ןהירחאו תולפשהו הונעהו תועינצה תדמ איהו 'יוי  תאריו
 .(''גו םילד קדצב טפשו רמאו קרצה תרמ איהו ןתדלות

 ,ד"י ,א"נ םילהת (1

 ,ח"ק ,ט"יק םש (2

 .ב"י ,א"גנ םש (3

 .ב"י ,א"ב .הימרי (4

 .השרפה ملط דע ,'י ,ב"י ןמ הירכז (5

 ,א ,א"י היעשי (6

 .'ר א"י םש 6



 ,ירישע קרפ

 םיכסי ךיאו המשנה ןינע קרפה مرو ראבלו בושל ונחנצ םיצור
 םישנאה ולכוי םימעפל دو בויא רמאמ םע הוותה רמאמ הובי
 המשנה תרידח ןינעב םירמאמה ינש ןיב הריתפ שיש םשפנב רעשל*
 וב היהת האירבה תישארמ ןמו הזיאבו ופוגכ םיקמ הזיאב םדאב'

 ויפאב חפיו םדאב הריתה רמאמ אוה הז תלחת  ,וילא עיגתו המשנה"
 לכונ הנה (?ויפאב םייח חור תמשנ רשא לכ'דיעו (*םי'ח" המשני
 שיא לכ תריצי תמלשהבו םדא  תריצי המלשנש ה;שבש حاط ןיבהל*
 ךתדכפו רמא בויאו ,יח היהיו ופאב המשנה אובת:ומא ןמבמ- ותאיציוי
 עהוה תליפנ רחא ףכית ליחתמ המשנה חכש הרוי אוה הנה (?'יחור הימש'
 םאה יעמב ןהילע חיגשמו תינויחהו ת חמצה תוחודה: יתש רמיש' אוהו'
 איה תיחמצה שפנה לא עגונש המו ,תדחוימ שפנל:תחא לכ:היהתש' هوز
 ,רלועפב אלו مدد וב אצמת התינויחה שפנהו  הלועפב: רבועב' אצמהי
 רחאו תממורה היחהו החמצה םע הנושארב- תואבה  תוחוהה  ןה' הלא*

 חור רמאנש וטכ הלעתיו םמורתי ארוכה ןמ  תילכשה שפנה אוכת הז
 תוחורה יתשל םייחה תבס איהו (+ ינייחה ידש תמשנו ינתשע לא
 שארב רמא  בויאש ינפמ יחור הרמש ךתרקפו רמאנ יכ המשנה رد ומב
 < הז רחאו בלחכ ערזה תכתה תעש הזו (* ינכיתת בלחכ אלה רמאטה
 ידכ הניבגכ  ותויהו לזונה ןואפק תעש הזו (6 ינאיפקת הנבגכו רמא

 .'ז ,'ב תישארב (1
 .ב"כ ,'ז םש 8
 .ב"י ىلا בויא 3
 ب ,ג"ל םש (+

 كاك םש (5
 .םש (6

 יו רווקה 17 61.
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 פידיגו תימצעבו י:שיב"ת רשבו רוע רטא הז רחא .הרוצ וב همم“
 רמא הז רחאו .םידי:הו םימצעהו רועהו רשבה معا הזו (* ינבכשַח
 תיחמצה חו-ה ידי לע לודגה וב הצרי (?ידמע תישע و7 םִיח
 תנהינה הרוקפה ריכזה הז רחאו תינויחה חורה ידי לע | םייִחִהְ
 וב הצרי (ة יחור ה-מש ךתדקפו רמאו ורכז םדקש המ תרמושהו
 חור לעו תלעופה תיחמצה חורה לע התחנשהב םייחה הרמש ךתרקפ

 ןמ, ותאיצי תעש הברקתנו רבועה םלשנש רע החכב תינויחה
 םדאב שפנה תריצי ןמזב הריתס שי יב ملط רעושי הנה .םיברקה
 הזו ,םינוש םינפוא לע םה ךא םינוכנ םירמאמה ינש הלאש רמאנז
 לכב רודחי -שא שמשה רואל הרוקפהו שמשל המוד המשנהש.
 םיקמ לכב הינרקו שמשה | תירורהו האור התאש וָמכו רוחו ןולח
 ערזה תליפנ רחא ףכית המשנה رص חכו רהוז ורו-חי رد שמשה וב רודחתש
 הלוכ הנניא שמשהש ומכו  ,תונולחו םיריחב שמשה ינרק וצופיש ומָּב
 ה:שנה زد םב אצמהלמ לדחי אל הרוא תֶאְז לכבו תונולחו םִירוחְב
 החכו הרואמ קרב יכ וב תויהלמ לרחת אל לבא ةفيوم הַליִב הנניא
 אלש ומכ המשנה רהיז ערגי אל مرور مدعو לדגה עדזכ וב צופי
 םיקוברה לכ ויהי הז ומכו | ,דֶחא רנ תבכהְב תורנ ףלא רוא ערנָי
 לצאנש המ ונינעו (4 “1 ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו ומכ هنت
 הָמואְמ ערגנ אלו םינקו םיעבש לע ה"ע ונבר השמ תואיבנ طهي
 ערזה עיגיש תעב הפטב רשא הדוקפה אוה ןכו ה"ע השמ תאוָבְגַמ
 רבועל איבה איה קר המשנה ןמ המואט טעמת אל םיברקה محي
 םיבכוכה רחא = תינחורב | ונוילע ץמאתו ילגלגה םצעמ חב
 .לזמו דלומ ארקנ רשא איהו םדאה הז לעו העשה תֶאוב לשומָה
 הֶתְריציב המצע תא | גיהנהל תככ הפמל היהיש דע نادم

 ,א"י 'י בויא 1

 .ב"י םש 3

 .םש 4

 .'זי ,א"ו רבדמב (+



 الا

 התריקפו התרימשו ל:טהו העשה ובייחיש המ יפל הבצמו התַאירבז
 ןודקפ אוהו יחור הרמש ךתרקפו ורמא ןינע הזו תיהלאה החגשהב
 לעו ל"ו | וניתובר ורמא | ךכיפלו הלעתיו םמורתי ארובה
 תיכוכזב רדוחה שמשה רואל המוד אוהו (' ךל תודוקפה וניתומשנ
 םלשת זאו ומא ןטבמ אציש דע רבועה שאר לע קולד רנ ונממו
 ואוביש ומכ ופאב ףאושה ריואה ידי לע וב אובתו המשנה וב
 ריואל ךרד בלב הנפת התאיבבו ריפס ןבאבו חלודבב שמשה ינרק
 המשנה ינרק תאיב ןיב לדבההו ,ונממ مك רתוי םצע איה יב
 םעמ טעמ שאה תסנכהל המוד הינרק תאיבש אוה התומלש תאיבו
 יתש תא םיריאמ המשנה ינרקש וב הצרא ולכ רעביש רע םחפב
 התומלשב המשנה תלבקל ונכוי םהמו תינויחהו תיחמצה תושפנה
 לבקש המ יפכ המשנה לכ וב סנכת ומא ןטבמ רבועה תאצב לבא
 יפכו ונוצרב ותעפשה ןמ "וי ודעב ןיכה רשא תיללכה המשנה ןמ
 ומכ ותלוזו רשואמ לזמה ןמ הל קלחנ רשא התלוגסו הנורשב
 ردد המוד התומלש תאיב הנה (2 םייח תמשנ ויפאב חפיו הרותה הרמאש
 ותח תבס איהו ריפס ןבאבו חלודבב רדוחה שמשה רואל ונרמאש
 שאה ומכ טעמ טעמ סנכת המשנהש היא-הו ,"וי הצריש ןמז רע

 היצחו היח היצח איה רשא תחא היחב וניניעב :םיאור ונא םחפב
 5” םימכחה וריכזוה רבכו תיניחה שפנ הב  םלשתש רע המרא
 ויצחש רבכע הארו העקבה לא אצ ץמאה אל התא םאו םרמאב
 אמש רשב ולוכ אלמתנו ץירשמ רחמלו המרא ויצחו ישב םויה
 ןוזלח אלא וב ןיאש םויה הארו -הה לע הלע םיבר םימיל רמאת
 יואר הנה (? תונוזלח ולוכ אלמתנו םימשג וילע ודרי רחמלו רחא
 הלוכ סנבכת הפופבו הריציה .תלחהב המשנה دعم ןכ ויהיש ןכתיו
 ןיא ררוזי אל םא ומא ןטבמ ותאיציבש אוה הזל היארו ,רבועה ףאב
 תחא לצא אוה גהנמו ,םייחל ןמיפ ותררזה התיהש רע היחיש היקת

 ااا اكمل جك ع

 .םידומ תכרב (1
 .'ז ,'ב תישארב (2

 .'א ,א"צ ןירדהנס (3

 | יש
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 םישנא הזיאו םייח ןתונ ךורב רכועה תאיציב רמאל  תימואה 0
 םולשו םייח םהירחא ונעי םירחאו םיתמה היחמ ךורב "מאל וגיהנה
 המ .אוה םייחל ןמיס הרדזהש ביתכה ןמ היארהו | ,הזל 8
 רע רענה ררזיו עשילא ותוא היחה רשא תימנושה ןבב רמאנש
 המשנה הכנכנש ינפמ הזו (! ויניע תא רענה חקפיו םימעפ עבש

 תמשנ רשא לכ הרותה רמאמ תתימא לע הרוי הז לכו ,ובל לא
 . יחור הרמש ךתדקפו בויא רמאמ םע םיאתמה (? ויפאב םייח חור
 תיבה ןמ רחא קלחב אצמנ רנה ומכו רנל הדוקפה ונלשמה רבכ
 אצמנ הדוקפה אוה רשא המשנה חכ אוה ןכ תיבה לכב ורואו

 םדא חור רציו ןינע אוה הזו רבועה לכ לע חיגשמו הפטה רקעב
 'יוי רמאש ומכ ומא ברקב וברקב רמאנ ולאְכ אוה רשא (+* וברקב

 ןטבמ ירצוי רמא היעשיו (5 ךיתעדי )سدد ךרצא םרטב הימריל
 (3 יפאב יהלא חורו יב יתמשנ דוע לכ יכ רמא בויאו (*ול ددررط
 התא יכ רדועו ('גו ימא مدد 8 יתכלשה كر. רמא דודו
 ,( ימא ןטבב ינבסת יתוילכ תינק

 .ה"ל .,'ד ,'ב םיבלמ 1

 .ב"ב ,'ז תישארב (2

 .ב"י 'י בויא (3

 .'א 'ב"י הירכז (4

 .'ה ,'א הימרי (5

 .'ה ,ט"מ (6

 יז

 .א"י 'ב"כ םילהת 8

 ,ג"י ,ט"לק םש (9



 .רשע דחא קרפ

 איהו ןהמ הנושארה .הושפנה יהש תריצי ןמ רבדל ונחנא םיצור

 תושפנה תודמ ונרכז רשאכ רבעה קרפב הנממ ונרבד רבכ תיחמצה שפנה
 בורש רמאנו םדאב התוכיא קרפה הזב ההע ראבנו תינויחהו תיחמצה
 ערהש ומכ חריהו שמשה חכמ אוה תיחמצה مورد רשא ילגלגה חכ
 השעי ץע ןיאו חמצ םוש לדגי אל חריהו שמשה תוחכ ידעלבמ יכ
 םוקמהש דע (! םיחרי שרג דגממו שמש תואובה דגממו רמאנש ומכ ירפ
 שפנהו .המואמל חלצי אל וחמצ חריהו שמשה וילע וריאי אל רשא
 העונת והעינתו ומא ןטבב רבועב לכ םרוק רשקתת תאוה תיחמצה
 ומכ ומוקמב לדגי אלא םוקמל םוקממ רובעי אל רבועהש ל"ר תימוקמ
 .ומוחתבו ומוקמב וילעבו ויפיעסב ויפנעב לדגה ץעה

 לדנ مد ליחתי ונממו דבכב איה םדאב הזכרמו הניעמש עדו

 7 םיעמה לא ןוזמה תסנכהבו וב רשא תיחמצה שפנה مدد רבועה
 ןנוכתת הרמהו וב םיחהפנ םירעשו םיקרועה וב וכראיו ותעונה ליחתת
 ןוי הרמה ידי לע יכ םיחמצב רשא לודגה שרשה תגרדמב ולצא
 רחאו .הנוממ ריחבמ היהה תרבועמה יעמב רשא مجرد םדמ רבועה
 ךרוא לכב ומשפתי רשא םידיגה ינש תנרדמב םיקושה וב וארבי הז
 .םיחמצב רשא םירשקה !תגרדמב תוילוחח ולצא ושעי הז רחא .םיחמצה
 רחא .םיחמצב תוחפנתהה תגרדמב םימצעה וב  ואובי הז רחא
 השעי הז רחא .םיחמצב רשא תיחולחלה תגרדמב ורשב אלמתי הזו

 ר"י ,ג"ל םירבד (1



 و

 תאיבב תיחמצה שפנה וב ןנוכתת ואו םיחמצב הָפיִלקה .תגרדמב רועה
 دود לע .תגהנתמה תיללכה המשנב רשא ינחור: חכ ןמ ילנלג םצע
 ,התלחתמ רבועה תריצי ל"ז םימכחה וראיב רבכו .תיהלאה ןוצרב לכשה
 יעמב המוד רלוה המל יאלמש יבר שרד םרמא הז הפוס דע
 رز ושאר ויעדצ יתש לע וידי יתש םקנפכ חנומו לפוקמ ומא
 יבגל וינפ .חוהפ ורובטו .םותס ויפ  ויתובגע לצא ויבקע יתש ויתובכרא
 ומאש تصح .התושו תלכוא ומאש הממ לכוא ומא ןטבל ויבגו ומא
 ָךיואְל .אצויש העשבו ומא תא גורהי אמש יער איצומ וניאו התוש
 ושאר לע חנומו ול קולד רנו ...חוהפה םתסנו םותסה חתפנ םלועה
 ישאר ילע ורנ ולהב רמאנש (! ופופ דע םלועה ףוסמ טיבמו הפוצ
 ישאר ילע ורנ ולהב רמאמה תא הטמל ראבל ונחנא םידיתעו 6 'גו
 ףוגש ינפמ איה םדאב תיחמצה| שפנהו תריציל הבסהש עדו .ה"וא
 אל םיכפההו שביהו חלה רוקהו םוחה םהו םיכפה ןמ בכרומ םדאה
 המודה תא רילויש ידכ יחמצ חכל ךרצנ ןכלו דימת םיקתהל ולכוי
 ףא יכ ישונאה ןימה תראשהל לגלנה תנומת לע ערז םיקיו ול
 ,םלועל םיק ןימה םירבועו םיפלוח םידיחיהש

 .רשע םינש קרפ

 ןמ תעבונ תינויחה חורה .םדאב הזכרמו תינויחה חורה .תריצימ
 ומא ןטבמ רבועה אציש תעמ תוארנ התומלשו התלועפו םידינה לא בלה
 םוקממ רובעיו ץראה לע שומריו לוחזיש דע םלועב ןמז הזיא החשו
 ראשהלמ 'לדחת אל תיחמצה חורהו .ונרמאש ומכ הרבעהב עוניו םוקמל
 הזל היארהו הנוטלשל לובגה אוה הזו הנש םירשע דע םדאב החכב

 ים ל תו

 .'ג  ,ט"ב בוא (5
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 לדגש ומכ ולודגב ףיסוי הנש האמ לשמל םרא היחי םא אול יכ איה
 חכ ךא רתוי וא המא האמ רמתה ךראכ וכרא היהי הנש םירשע דע
 חורה דומעת ןכ רחאו הול בורק וא הנש םירשע רע אוה ולודג
 םימעפלו התצורמל םימעפל הנבישי םדאה ןוזמו המוקמב תיחמצה
 ומכ םיחמצה תלבנכ לובלו טעמהל ליחתיו םדאה ןיקזיש דע: הנטיעמי
 ףלחו ץיצי רקובב 6  ץיצי ןכ הרשה ץיצכ וימי ריצחכ שונא רמאנש
 לע לוחזיש תעמ םה תינויחה חורה תומלשו לובג כו .5 שביו .ללומי .ברעל
 רמאנש ומכ אשונל וא גיהנמל ךרטציו םוקמל םוקממ רובעלמ לרחיש דע ץראה
 םדאה ףוגב תינויחה שפנה תרידחש ונרמא רבכו .6 'גו דקשה ץאניו
 תילכשה שפנה תרידחל עגונש המו ,טעמ טעמ םחפב שאה תרידחכ
 םידיגה לא תעבונ איה ונממו חומה עצמאב בשחמה תיבב הוכרמ הנה
 הלחתב תרדוח איהשו םינפ ינש לע היהת התרידחש ונרמא רככו
 .ריפס ןבאבו חלורבב שמשה رص ןרק וא רגה תרידחכ תושפנה יתשב
 ןלובגו תושפנה שלש תישארמ .ונרכוש مهد יכ ךלכש ןיעב הו ןוחבו
 לע הדומלב ומצעב הפרתהש ימל לכשל תורקועתה שי םדאב
 םכמ ימ םיפוסולפה رص דחא רמא רבכו הארוב תעידיל עיגי ודי
 הרואו המשנה ןינע לעו .6 ובר תא רתוי עדוי ושפנ תא רתוי עדויה
 הפוצו ושאר לע חנומו ול קולד רנו םרמאב ל"ז ונימכח וזמר רבועל
 לבקיש המל הבס אוה רואה| הו 6 ופוס דע םלועה ףוסמ טיבמו
 הקובד םדוק תועידיה לכ !תעדוי שפנהו םב וחכו םיעדמה תא םדאה
 דע ותשלוחו גזמה תביטרב הנורכשו ندد החרטו תוינפוגה תושפנב
 רזפל תילכשה שפנה ליחתת זאו וילעמ ווניי תא ריסהל םדאה ליחתיש
 החכשש המ  רוכזתו ורובעב הארבנש המ רחא שורדתו םיננעה תא
 ונימכחו תוילכשה תולחתההו תוינחורה תועיריהל טרפבו וילא ףוסכתו

 .ו"ט ,ג"ק םילהת (1
 .'ז ىلإ םש 6
 ,'ה ,ב"י תלהק (3
 .הועהב 'ג ףד הלעמל ןייע (+

 ,יב:יל-הלנ (5
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 הצרי (| ישאר ילע ורנ ולהב בויא רמאממ הז לע היאר ואיבה ל"ז

 יננתי ימ רמא יכ  ומא ןטבב היהש תעב ותריציו ותואירב תישארב וב
 יוה םיחרי םהב שיש םימי הזיא ל"ז ונימכח ורמאו 6 םדק יחריכ
 הולא דוסב ורמאמב קוספה םילשה ךכיפלו (: הדיל יחרי וליא רמוא
 אוהו םדאל המשנ אוה רשא "וי در אוה הולא דוסו (: ילהא درر

 אוהו יפרח ימיב יתיה רשאכ דוע רמאיו םדא ינב הברהמ רתסנ דוס
 התשמה ןמ וילע ךפשנש המבו םיעמה תביטרב ותויהב הוב הצרו ףרוחה
 תלחתה! תעש ןינעב הזל המודה לע ל"ז םימכחה וזמר רבכו .ותלוזו
 הזיאמ רכזנ אלו 6 יברל םונינוטנא היל רמא םרמא הזו םדאב שפנה
 ןכתיו םלועה ماطر ימכחמ אירוס יבשוימ היהש רשפאו היה המוא
 וניבר םע שגפנו  הלבקב תודוסי ול היהו ה"ע המלשמ קיתעמ היהש
 המלש לע בותכה רמאממ ערתש ומכ :םיערמב ונחבו והלאשו שודקה
 םהיצראב הואשנ םהו 6 'גו המלש תמכח תא עמשל םימעה. לכמ ואביו
 םכחה היה دمي קלח קרפב רכזנ אלו הב וגהו םהינושלב הוקיתעהו
 סונינוטנאמ ץוח אירוסל האשנו המלש תמכח תא קיהעה רשא יתמאה
 رم דחא רמאש ומכ תויה לכויו .וירבדל שודקה וניבר םיכסה ךכיפלו
 םדאב תנתנ המשנ יתמיא התיה ותלאשו .אמור ךלמ היהש םישרפמה
 יא היל רמא הריצי תעשמ היל רמא مدرب תעשמ וא הדיקפ תעשמ
 תחרסמ הניאו مكرم نيكو םימי השלש ההושש רשב לש הכיתחל רשפא

 ארקמו סונינוטנא ינדמל הז רבד יבר רמא הדיקפ תעשמ היל רמא

 םונינוטנא לישמהש המ הפי המו .יחור הרמש ךהדקפו רמאנש ועיסמ
 دو שאבהלמ והענמיו תוא רמושה רשבב חלמל הפמב המשנה هد
 תויה ילבמ ןמז הזיא וב ההשתו םח םוקמב לופת םאו הנמש הפטה

 .'ג ,ט"ב .בויא (\

 .'ב םש (5

 :'ב ל-4

 .'ח ,ט"כ בויא (+

 .'א ,צ ןירדהנס ( ג

 .ד"י ,'ה *א םיכלמ (6
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 ונילצא קפס ןיאו םיעלוה םרתו שאבת לקלקתהלמ הנענמיש רבד הל
 היהי ךשומה ןמ בומ וחירו ןמה ןמ הלועמ לכאמ היהי םא אולש
 ךפהתי ולקלקמו לקלקתי دو םיצימה ןמ ערו תוחירה ןמ הנוגמל םיעמב
 לעו תעלרה ירגרגל םימודה םינטקו םילודג םישחנל םימודה םיעלותל

 אובי אל םאה יעמב התסינכ תישארב םא הנמשה הפטה המכו המכ תחא
 לאשנ רשאכו :.הנתשתו לכאמה ןמ הרהמ שאבת לוקלקה ןמ הנרמשיש רבד
 הפטה תא רמושה הז אוה המ האופרה תכאלמ ישנאו עבטה ילעבמ
 רשאכו התוא רמושה אוה עבטה ובישי שאבהלמו לקלקתהלמ התוא ענומה
 איה םדאה תעונת תישאר בישי םהמ דמולמה עבטה אוה המ לאשנ
 עבטה בישי תיעבטה ותעונת תישאר תבס איה המ לאשנ םאו ועבמ
 רחא ונשרדו ונבסש ירחא ולאכו תיללכה שפנה תוחכ ןמ مد אוה
 איה הרוקפה יכ יחור הרמש ךתדקפו רמאמל ונרזח | תויארה
 רבד ל"ז שודקה וניבר ירבד לא ונרזח ולאכו תיללכה המשנה ןמ مد
 6 יחור הרמש ךתדקפו רמאנש ועיסמ ארקמו 6  סונינוטנא ינדמל הז
 אוה הזמ אלפנהו '6 ךל תודוקפה וניתומשנ לעו ל"ז ונימכח ירבד לאו
 רשא חל לכאמ ןמ רבד לכ .ותאמוטמ לבט אלש ןמו לכ ירק לעבהש
 ,םיבקרנו םילקלקתמ םהש םיחל תוריפב רמאנ زد ומכו לקלקתי וב עגי
 םיצימ ובו םדאה ירבא לכמ דרי ירקהש איה הול תיטרפה הבסהו
 רהטיו ץחריש םדוק ירק לעבהש אוה ملط אלפנהו .םיאמטו םינמש
 הביתכ ותכאלמ היהה םאו וידיב השעיש המ לכב קחדו ץחל שיגרי

 םאו ותבשהממ ךפהל הנאיצוי די תכאלמ איה םאו תואיגש הב הברי
 וידי ללכבו ורבשיו בורה לע ודימ לופי ול המודהו תיכוכו ילכ ששמי
 רוחיבו םישנא הברהמ ןויסנה ונרוי הזו ןהב השעיש המ לכב תורוסא
 רזח ךכיפלו ונממ רהטלו לובטל הרותה הבייח ןכלו ירק תיאר דצמ
 רמאמ הזו ,'גו הדיקפ תעשמ רמאו סונינוטנא ירבד לא םיכסהו וירבדמ יבר
 םדאב טלושה ערה רצי ןינעב יבר תא סונינוטנא לאשו רזח הז רחא ,חצו רורב

 .א .צ ןירדהנס 1

 دك ,'י בויא 8
 .םידומ תברב (3
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 הריצי תעשמ וא האיצי תעשמ םדאב טלוש ערה רצי יתמיא רמאו
 הגרוהו ומאב םעוב היה ןכ םא היל רמא הריצי תעשמ היל רמא
 ארקמו םונינוטנא ינדמל הז רבד שרדו دود אצי הריצי תעשמ היל רמא אצויו
 ןינעב 55 .ונימכח ורמא הז ומכו (! 'גו ץבור תאטח חתפל רמאנש ועיסמ
 ריואל אצישכ םנושל הזו ומא ןטבמ ותאצב רלונה לא האיה החכשה
 חתפל רמאנש הרוהה לכ וחכשמו ויפ לע ורטסו ךאלמ אב םלועה
 ופוס דעו םלועה ףוסמ העדי שפנהש היאר הזו 6 'גו ץבור תאמח
 םישת אלו גזמב רכתשת אל אול יכ ףוגה לודגב קסעתתש ירכ החכשו
 לופיו ףוג הל היהי אל םיגזמה םיב עבמת אלו הזה םלועה לא בל
 הנה .הלעתי ה"יא ןיבתו הז ןוחב ,ארובה הילע סימעַה רשא ליעה הנממ
 תושפנה שלש יבצמ הזיא הלבקה ןמו הרותח ןמו לכשה ןמ ךל ונראב
 התעו .ןהיתובסו תוערהו תובומה ןהיתודמו תילכשהו תינויחה .תיחמצה
 םלועל תופוגהו תושפנה ןוימרב קיפסמ רואיב אבה קרפב ךל .ראבנ
 .עשונ 'יויבו ןוילעה

 .רשע השלש קרפ

 םהמ םלשהו םיתוכתמה םה ץראה ןמ רצונש המ תישארש עד
 ותלועפ וב םילשהש דע םימעפ עבש כפה עבטה יכ בהזה אוה
 ןמ | ע ןמ | אוה יכ םיחמצה ןמ ןושארה םע רבחתמו םיתוכתמה ןמ ןורחאה אוהו
 םלשנש הממ ןורחאה ןכ ומכו םיחמצה ןמ ןושארכ ץראב שרש הכמ
 היחה םע רבחתמ ול המודהו רמתה ומכ ץראל לעממ לדגה םיחמצב
 הנורחאה ןכ ומכו וילא קקותשמו גווזה עבמב שקבמ مح הומכ 35
 ןימה םע םירבחתמ םהימודו למגהי םוסהו ליפה نع תויחה ع

 ,ז ,'ד תישארב 1

 ב יל הרנ (5
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 ונמט והריהזמ וא וב והוצמש המ ןיבמ ליפה יכ םדאב רשא ןושארה
 הילכת הזו .תוררועתהו האנשה חכ םופלו רטונו םקונ למגהו ּוגיהנמ
 םייחה ילעב ןמ םלש רתויה אוה ישונאה ןימה יכ תיצראה היחה ףוג
 םימשב רשא ןושארה םע רבחתמ םדאב רשא רחבנה ןימהו .םייצראה
 איה תאזה תומלשהו .םיקידצה ומכ םיכאלמה ןמ םינושארה וב הצרא
 לאה ןמ תיטרפ החנשהב ורובעב םלשנש המ תילכתו םדאה תרטמ
 הקלח עפשב םילא ינב לא ושפנ תברקהבו האובנהו ןוזחה .תלעמ ומכ
 איהו םדאה ورد ןינבל הנושארה איה תיחמצה שפנהש עדו .הלרונו
 תיחמצה שפנה לע םידקפמ םתוינחורו םיבכוכהש עדו ,ופוג  תריצי .דוסי
 שפנה ףוג ןינבל המודו ילגלג ןינב םדאה ףוג תא הנוב איהו תארבנה
 רפסמש תומכ הלמב הצרא תוכיאו תומכב לגלנב רשא תיללכה
 םילגלנב םיאצמנה םילוגעה רפסמכ םה םדאה ףוגב םיאצמנה םילוגעה
 היללכה שפנה תלועפכ היהת ףונב שפנה תלועפש תוכיא הלמב הצראו
 שפנ תוחכ תוטשפתהכ היהת ףונב םדאה שפנ תוטשפתהו םילגלגב
 תיללכה שפנה ידי לע יונבה לנלגה ילונע יכ הוו .םילגלגב תיללכה
 יונב םדאה הו ומכו וריבחב םנוכ םהמ דחא לכו רפסמב העשת םה
 םימצעה םהו ( וריבחב םנוכ םהמ דחא לכ רשא םירמוח העשת ןמ
 רעשהו רועהו רשבהו םדה םהבו םידינהו םירירשהו חומה םהבו
 תלעות .ףוגל תלעוה וארבנ רשא םירמחה הלאמ דחא לכבו םינרפצהו
 הלעות .םהיתוחכ ורמשיש! ידכ םימצעה תא ךכרלו ביטרהל איה חומה
 תלעות .םהבונ םהמ ומויקו ולדג רשא רשבה תא קיזחהל איה םימצעה
 תלעוה ..וקרפתיו ודרפתו אלש ידכ ףוגה ירשק ץמאל איה םירירשה
 .םימצעה תריבש עונמלו ותוקיר תואלמלו ףוגה יללח םותסל איה רשבה
 תעונתב ףוגה תוצק לא וצירהלו حدد مد ץבקל איה םידיגה תלעות
 רמשי ודי לע רשא לוונה םוחה קיזחהל איה| םדה תלעות .הקיפדה
 לכ ונממ קיחרהל איה המוחכ ףוגה לכ בבוסה רועה תלעות .םייחה

 הב הלפנו תשבושמ תיברעה אחסונה יכ ןינעה יפל ןאכ יתקתעה (1
 .רפוס תועט
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 רעשה תלעות .םילגלגה לכמ ףקומה לגלגה ומכ איהו וב עגפיש המ
 האלפנה התכרעה לעו הארבנה התינבת לע םראה תרוצ םיקהל איה
 :תוערואמהוו תואלחמה ידי לע םיצבקתמה םידאה תאיציל רבעמ ובו
 קזנהו רפפהה ןמ ףוגה. תוצק לע ךכסלו ןגהל איה םינרפצה תלעות
 תיחמצה שפנה ןינב הז לכ הנה .ןהב םיקיזחמו ץוחבמ ןהילע םיאבה
 לע .תגהנתמה תיללכה שפנה ןמ תואבה תוילגלגה תוינחור ןמ תאצויה
 ןכ תולומ ינמיס רשע םינש לגלגל שיש ּומכו ,יהלאה ןוצרב לבשה ידי
 ינמיסל םימודה םיכקנ רשע םינש ףוגב תיחמצה שפנה  ןינבב םיאצמנ
 םיריחנהו םינזאהו םיניעה םהו לאמשב הששו ןימיב השש תולזמה
 המוד איה הרשל עגונש המו .םיאצומ ינשהו הרשהו םירשהו הפהו
 תוצקש ינפמ לאמשל רתוי םימוד םיאצומה ינש לבא :(! ןימיל רתוי
 םה םיבורק ךכיפלו התוחא לא השא תוליבקמ תימורדהו תינופצה
 חב תולומה ןמ לזמ לכב ריקפת תיללכה שפנהש ומכו ₪ .הלועפבו חורב
 ןמ רבא לכב רקפמ המשנה مد ןכ הילא בושיו הנממ אובי רשא
 לכ תא והרימשב :לשרתי אלו הילא בושיו הנממ אובי חכה הזו ףוגה
 .וב רודחל ותוא ענומה קזנ והגישי וא רבאה לטבי םא אלא רבא

 תוילוחה הזו תולזמה ינמס רפסמל ףוגה:תוותשה ןינעב רחא ןפוא שיו
 ינמסל תומוד ןהו לאמשב ששו ןימיב שש ב"י רפסמב םדאב תואצמנה
 תכל יבכוכ העבש לגלנב שיש ומכו םימורדהו םינופצה תולזמה
 םיארבנה תכרעה היהת םרי לעו םיאצמנה  לכב לגלגה יקוח םיעיבטמה
 םע םירבחתמה םדאה שפנב םירזופמ םילעופ תוחכ העבש ואצמי د
 .ותכרעה תוותשה םדאל רשא בוטה בצמה אוה םדי לעו םייעבטה תוחכה
 תוארנה תוינחור תולועפ םהל שיו\ תופוגו שפנ םיבכוכל שיש ומכו
 העבש םדאה ףוגב * ואצמי -ןכ  םיחמצהו םייחה ילעב ןמ םיאצמנב
 בומו 'ולודגו ומויק ויהי :םדי .לע, -רשאו ףוגב םילעופה :םיינפוג תוחכ
 مذ .הפיחרה مد לוכעה مد הזיחאה مد הכישמה חכ םהו וכצמ
 םדאל שי םיינפוג תוחכ העבש הלא דגנו רילומה חכו היברה חכ ןוזמה

 | ו .ןימיב רשא תולזמה יגמיפל ל"ר (1
 . תחא הלועפ םהל שי 9 הלאל הלא םיליבקמ םימורדהו םינופצה תולזמהש ל"ר (2
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 םהו םיבכוכְב רשא םיינחורה תוחכל  םימורה םיינחור| ممد העבש
 םנורשכו תיחמצה שפנה ידי לע םיונבה םוינפונ םישוח השמח תוחב
 החירה חכ היארה חכ העימשה مج םהו !תינויחה  שפגה תוחכ ידי לע
 הבשחמה חכ םהו םירחאה תוחכה ינשו שושמה חכו המיעטה חב
 תוחכ השמחהו תילכשה שפנה حممد ןמ םיאב םהו לכשה. חכו
 הנבללו שמשל םימוד לכשהו הבשחמה תוחכו םיבכוכ השמחל םימוד
 רהוז רואש ומכ שמשה ןמ ורוא תא תזחוא הנבלהש איה הול. הזארו.
 ןמ הרוא הא תלבקמ הנבלהש ומכו לבשה ןמ םיאב תילכשה שפנה
 םיילכשה םינינעה תבתוכ שפנה ןכ םיעבר  ח"בב .הכוליהב שמשה
 אל רפסמל הנושארה איה רשא ףלאה دع תוב ףלא תויתוא ח"'בב,
 וא םינוומ היהי רפסמה יכ םירפסמב אלו. תויתואב אל הבשחנ,
 םידרפנה תדמו םיוש םיקלחל קלחהל איה. םיגוזה. תדמו. םודרפנ
 הוש רפסמל אל תקלחנ הנניא| ףלאהו םיוש  יתלב םיקלחל. קלחהל,
 הל המודה לע אלו המצע לע אל תלפכנ הנניאו הוש יתלבל אלו
 םיוש יתלבלו  םיוש- םיקלחל תוקלחנה . תויתואה אלא וראשנ אל. ردك
 יעבר רפסמכ רתוי אלו תוחפ אל רפסמב ח"כ; ןהו לפכב תולפכנדו
 םיולגהו םמצעב םירהסנה םירשק  ינש לגלגב. שיש  ומבו. .הנבלה.
 לעו םיאצמגה ומייקתי שארה עדי! לעו . בנוהו שארה . םהו] םהלועפב
 ידי לעו ער . גזמו בוט גזמ םדאה نزع אצמנ | ןכ- ורספי = בנזה ميل
 ודספי ערה גזמה ידי לעו בומ בצמב  היהיו . ףוגה  םיוקי בוטה גומה.
 וישעמו. תורשי ויתולועפ ויהי לכשב ףוגה  גהנתי םא 3: ומכו  ויבצמ.
 תונוגמ ויתולועפו םיתחשנ וישעמ . ויהי - תולכסב רספי  םאו . םינובג
 .בגוה רשקב המחה דגנ הנבלה יוקלכ לכשה דגנ  הקלג ולאכ היה

 ممل הרותה . תוחתפמב לכשב | ונילע לטנש. המ. םיחתופ ונחנאו
 ונרועל הלעתי יוי תאמ שקבנו לכשה . הוחתפמב. הרוהב ונילע. לטנש-

 اذ مدمج ךידוקפ יכ. ינרזעל. ךדי. יהת..ודוהו ושקבש ומכ, ונעישוהל.

 .(? גו ךדבעב- دوت دوم דוע, רמאג.

 .נ"עק ט"יק םילהת (1
 .ח"לק..םש .(
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 .רשע עברא קרפ

 הלעתיו סמורתי ארובה תומשל םיסחיתמ המשנה תומשש עד

 םהש ל"ו םימכחה ורמא םהילע רשא םיימצעה תומשה וב הצרא
 ינפמ איה הול הבפהו .לאו: םיהלאו ידש ומכ ןיקחמנ ןניאו םיבתכנ
 ול דודמיש ימ ךרדכ הרצוי תולועפל היתולועפב המוד המשנהש
 ונרמאו .ותומדכ השעיו ול רדמנש המ الفل אוהו הדמה ןמ רדומה
 האיצומ איהש הלעמל ונרכוהש ומכ וכפהו רבד השוע המשנהש
 ביטית איהש וב הצרא תודגנתמ תונוכה הלו הוערהו תובוטה תודמה
 אובי תוערהו תובוטה לכ ללכבו תונצמקהו הבידנה! ומכ עשרתו
 וכפהו רבד השעיש ימ דחא ןיאו תודגנתמה תונוכתה ןמ  הילא
 הלו וילא הבורק איהש ינפמ והשעמכ השעת המשנהו רצויה ידעלבמ
 הזה רמאמה העטי לאו .הל רדמנש המ לכ תלבקמו ורוא ןמ קרב
 איפקיש המ ומכ וכפהו רבד השוע שאה הנה רמאיו עמושה תאי
 רנה תא ךיתיו שבדה תא איפקמ תרפועה תא ךיתיו הצבה תאי

 ןיאו בשוח אוהש ומכ زد אל רבדה חרכהה ןמ יכ ןבאה תא ףורשיו
 הצבה ןואפקמ האור אוהש המו הפירשה ןמ תרחא הלועפ שאל
 ילבקמ דצמ קר םיאב הלאה םיכפהה םתלוזו תשוחנהו בהזה תכתהז
 הלעתי ארובה לבא םשפנב איה םיונש תבסו םגזמב םינושה הלועפה

 תיממו היחמ אוהש ומכ  ותריחבבו ישפחה ונוצרב וכפהו רבד השוע-
 ךוד לע הלכמו אצממ בצעמו םיענמ שירומו רישעמ הצורש ימ
 ידי לע סנואמו חרכומ ונניאו ותריחבבו ישפחה ונוצרב רבד השועה
 ןוצרב אלו = עבטבו םנאבו חרכהב ותלועפ רשא שאה ומכ עבמה
 דצמ השעי: אל םנזממ םירבדה יונשו שאה עבט הפרשה יכ ישפחה
 רוחבל הדיבו ישפחה הנוצרב תלעופ כ"ג המשנהו .הז עד שאה תלועפ
 הדמה תחת הבוטה הדמהו בוטה תחת ערה וא ערה תחת בוטה
 תונצמקהו/ הבידנה ימכ הבוטה הדמה תחת הערה הדמה וא הערה
 תחרכומ הנניאו התריחבב הז לכו עשרהו קדצה ינימו החילסהו םעכה
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 תוצָמב הרותה התוא בייח ךכיפלו ערהו בוטה رص םינימה ןמ רחאב
 תביסמו .הדיב םה עשפה תביזעו תוצמה תישע יכ השעת אלו השע
 ורמא הומו הלעתי ארובה תומש לא המשנה הסחיתנ| םינינעה הלא
 שנוע جرد הצרו הב הרעב תירפנ לחנכ +יו תמשנ םעכה לע
 איה םג התפת לומתאמ ךורע יכ רמאי קוספה תלחתב יב םיעשרה
 6 'נו יוי תומשנ הברה םיצעו שא .התרודמ בחרה קימעה ןכוה ךלמל
 איהו "וי תמשנ הארקנ ןכלו ורואיבב ךיראנ אלו םיעשרה שנועב הז לכו
 ארובה תומשמ םצע .םש אוה רשא ידש לא המשנה סוחיו .םדא תמשנ
 שונאב איה חור .ןכא רמאנש. ימכ זגנועו' תחנו ןינעב אוה םיימצעה
 תומכחב תחנ אצמתו גנעתת המשנהש וב הצרו ( םניבה ידש תמשנו
 ותוא העדי אל רשא רבד הזיא הדמלב שפנה יכ םיחוכנ םיעדמבו

 ןעשתו יהגישת רשאכו וגונעתו ןינעה םעט המעטב וילע תגנעתמ איה
 םלועה יגונעתמ םילפכ גונעתה הלצא לדניו וב חטבתו דימעת וילע

 רמאנו 6יתנמאה ךיתוצמב יכ יגדמל העדרו םעט בוט רמאנש ומכ הזה
 ארובה םש לא הסוחיו .6יפל שבדמ ךתרמא יכחל וצלמנ המ רוע

 .םלועב םיעשרה שנועב ורמא אוה וכפהו רבדה תישע ןינעב הולא
 תמשנמ םהמ םימשנה תריצע ידי לע אבה םלוע שנוע םרוק הזה
 אוהש ונינע רשא לא םש לא הסוחיו .6 ולכי ופא חורמו ודבאי .הולא

 ורמא אוה רטמה םהילע רירומו םקח םחל םדא ינבל ףירטמ ךרנתי
 לא תסחיתמ המשנה הנה .6 קצומב םימ .בחורו חרק ןתי לא המשנמ
 וראוביש ידכ הולאו לא ידש "וי ומכ ארובה לש םיימצעה תומש

 תורשפאבו ישונאה חכב התלכי יפכ והשעמב השוע אוהש הזו היתולוגס
 םימכחה הוראה הול המודבו .ערהו בוטה ןמ וכפהו .רבד ארבנה

 .ג"ל 'ל היעשי (1

 .'ח ב"ל בויא (5

 .ל"פ מ"יק םילהת (3
 7 .ג"ק םש (+

 .ט"י 'ד בויא (5
 .ו"ל םש 6



 ב 8

 ה"בקהל חבשיו וללה תודמה לכ הב שיש המשנ אובת .םרמאב לז
 שודק יכ ויהה םישודק ורמא ןכ ומכו ,4 וללה תודמה לכ וב שיש
 6 ולעפ םימת רוצה 'בותכה רמאמ ןכו 'גו ינא דיסח יכ םיריפחו 'גו ינא
 בושל המשנל יואר םינפואה הלא יפלו ,(:היהת םימה רמאנ םדאה לעו
 םהב התוא הננח רשא םיבוט םישעמבו םיתמא םיעדמב הבר לֶא
 קידצל חרוא רמאנש ומכ ךרדה ישקעמ ןמ םולשב אובלו החנשהה
 .+'גו םיהלאה לא בושת חורהו דועו 6פלפת קידצ לגעמ רשי םירשימ

 ירשפאה יפכ הבחרב רבדל ונחטבה רשא וגתחטבה ונאלמ הנה
 ונילע ראשנו תויישונאהו תוייהלאה היתולונסו המשנה תריצי תישארמ
 .הניעמו הירקעו הינינע ראבל

 ,רשע השמח קרפ

 וננוצרו הלעתיו םמורתי רצויה תעפשהמ המשנהש ונעדוה רבכ
 אוה .ורוא תעפשהמ איהש הזל היארהו רמאנו ורואבב ןאכ ףיסוהל
 עיפשי ונינע ףוטעיו 6 יתישע ינא תומשנו ףוטעי ינפלמ חור יכ ורמא
 ובלמ עיפשי ינעהש הזב הצרו ףוטעי יכ ינעל הלפת רמאנש ומכ
 הז תא קזחיו ררביש המו .הלפהב הלעתי ורצוי ינפל ורבדב תוקוצמה
 ותלפתב ףוטעיו וחיש ךופשי ןינעו 6 וחיש ךפשי יוי ינפלו ורמא אוה

 .יא ו :תוברב 4

 ,ד"נר ינועמש טוקלי ©
 رمد ב"ל םירבפ 0
 لنك ח"ו םש (4

 .'ז ו"כ היעשי 5

 .'ז 'ב"י תלהק (6
 .ז"ט ז"נ היעשי (7
 .'א ב"ק םילהת (8

 .םש 9
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 החישא ו 'ונו ישפנ ילע ףטעתהב ומכ ארקמב הברה הול המודו .דחא
 לכש דע ₪יבל ףטעב ארקא ךילא ץראה הצקמ 6 הלס יחור ףטעתתו
 רמאמב ונילע גישה רחא גישמו .שרשה הזמ רזגנ הפיטע וב שיש רמאמ
 תביפש ומכ ןתחיפנו םהיתושפנ תוכפתשה איה ונינע לבא (\ ללחכ םפטעתהב
 ₪6 ןבלל םיפמעה רמאמב ותגשה ןכ ומכו ושפנ תורצמ ותחיפנו ללחה مد
 ימי" םהו םהילועב םיבשכהו רבב ועפושי םיקמעה רשא םימיה ונינע
 ררבנ רבכו .6רב ופטעי םיקמעו רמאמה אוה ןכ ומכו .ביבאה
 ינפלמ חור יכ ורמאכ הלעתי ארובה רוא תעפשהמ איה המשנהש
 ןמ ןתריצי תישארב םיכאלמה הגרדמב תומשנה הנה (ז'גו ףומעי
 השוע ךאלמ תגררמב ןהמ תחא לכו ןהילע תחגשמה ארובה תעפשה
 ולש םצעב ארובה תלועפ איה ארובה תעפשה יכ וב התוטצנש המ
 תלועפש אוה רורבו .ןמזהו םוקמה ידי לע אלו םיעצמא ידי לע אל

 םיארבנה תלועפכ הנניאו םילעופ םירמח םה ולש םצעב ארובה

 תלועפש אוה הז רואבו .םרמח תאיצממ םיאצויה םייתוכאלמ םירקמ
 םימיקו םינמאנ םייח םירבדמ םירמח ולש םצעב ומש הלעתי ארובה
 רמול ינוצר םיעצמא ידי לע השעתו תפלחתמ םדא ינב לב תלועפו
 ןמ רצויה תולועפ ונייטצי ןינעה הובו .םילכהו םוקמהו ןמזה ידי לע
 םצעב ויתולועפב הלעתי "וי .הרוי תועודי םיתעלו .םירוציה תלועפ

 | .םינמאנהו םימיקה וירבד ןהש ולש
 רוברש םינינעה הלא רחא רקח אלש ימ בושחי םימעפלו

 ילעפה ורובד ףילחיו םיעצמאב ורובד ןיממ אוה ולש םצעב ארובה

 לבא ילעפה ורובד אוה ימצעה ורוברש ושפנב רעשיו ימצעה ורובדב

 .'ח 'ב הנוי (1
 .'ד ז"ע םילהת (8
 .'ג א"ס םש (3
 .ב"י 'ב הבוא (4

 1 .'ל ב"מ תישארב (5

 ו .ר"י ,ה"פ םילהת (6

 3 .ז"ט ז"ג היעשי (7
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 תעפשה ןמ תואבה תומשנה ןה ולש םצעב ורובד יכ ןכ וניא רבדה
 ןינעב. ןהו ןהמו ןהל םינכומה םינינעה ןהבו םיעצמא ילב ורוא
 .ותערל 'יוי ורישכהש ימ אלא ןבוי אל הזה רמאמהו ,םיכאלמה
 םיארוב םיהמח םה הלעתיו םמורתי ארובה ירבדש הול היארהו
 המ םהמ איבנו םיקוספ הבוהב תאצמנ םיכאלמה ןינעב םילעופו
 רשא: ירבד היה* ןכ 'גו גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ קוספה היכויש
 חילצהו יתצפח רשא תא השע םא יכ םקיר ילא בושי אל יפמ אצו
 לא ובושי אל חילשו ךאלמו רבדש הזמ אצוי הנה | ,(' ויתחלש רשא
 ותוחילש השועה חילש ןיאו וב ווטצנש המ ומילשהש דע אלא םארוב

 םינמאנה וירבד םהו העד . היהי אל םא הבושת איבמהו
 (5 םימשב בצנ ךרבד 'יוָי תומשנה ןינעב רמאנש ומכ םימיקה ויכאלמו
 ןינעה הז ל": סימכחה וראב 5 ,(0 םלועל םוקי וניהלא רבדו
 וב ארבנ ה"בקה יפמ אציש רובדו רובד לכ םרמאב הגיגח .תכסמב
 ורמאו .(* םאבצ לכ ויפ חורבו ושענ םימש "יוי רבדב רמאנש ךאלמ
 םימלוע ימלועלו דעל  םידמחנו םינמאנ םימיקו םייח וירבדו הלפתב דוע
 הז עמישהש רשפאו  ,לכשה ןמו הרותה ןמו הלבקה ןמ ררובו הזו
 ארובה רובדו הריתה רובד ולצא וברעתיו ונינע ןיבי אל רמאמה
 ראבנ ונחנא לבא הכובמב והאיביו 'יוי לא כ"ג םיסחוימה ויאיבנל
 רמאנו הלעתיו  םמורתי ארובה תרזעב ותכובממ ונאיצונו הז ול
 אלו. ולש. םצעב ורובד ארקנש המ אוה ונרמא רשא ןושארה ןינעהש
 לבא 'יוי רובד ב"ג حرج םיאיבנל ורוברו הרותה רוברו םיעצמא ידי לע
 םילכהו םוקמהו ןמוה ידי לע רמאל ינוצר םיבר םיעצמא ידי לע ושענ
 איהו. ו:יחל םיעבהאה: הנשכ היה רשא ה"ע ונבר השמל 'ה רובד ומכ
 תוְֶקוצ השע רשא ריואה ידי לע יניפ רהבו הריצנל ח"מהב תנש
 רמאנש ומכ םתלווו: שאו: לפרעו ןנע ןמ תומיענהו . תויתואה תונומתו

 .'י ה"נ היעשי (1

 .ט"פ ,ט"יק םילהת (2
 ١ .יח 'מ םש (3

 .'א وك הגיגח (4



 כו ו

 רוברה איבהל םיעצמאה ויה הלא לכו ( שאה ךותמ העמש וירבדו
 הרוה רבכו ,וילא רבדמל רבדמה תמכח החירכהש המ יפל םיאיבנל
 הלעתי 'יוי רובד היה ךיא תומש הלאו רפסב ל"ז ןואג הידעס ונבר
 ןיעב היהנו תורוצ רצש דע ריואה תא שבכ אוה הנה ונושל הוו
 ךרד לע תוכרענ תועמשנ תומיענו תיקיפכמ תויתואו תונושל
 עוטשל ולכיש דע תולמו תומיענ ריואה תכיתחב םדא ינב רובד
 רפכל ותחיתפב כ"ג ןואג הידעס 'ר ריכזה רבכו ,הלעתי 'יוי רובד
 וא םירשי םיוקב ריואה תכלבש مدد ףלא תויתוא ןינעב הרזצי
 ונברו  ,התנוכתו תוא לכ תדמ יפכ תונוש תונומת .שדח םימוקע

 הצר רשאכ ריואה תואיצמ ארקיו רפסל ורואבב כ"ג ריכזה הידעס

 ומע היהש ימ והעמשיש ילבמ ודבל ואיבנ םע רברל הלעתי م4
 ילעו 'יוי רבד עמש ודבל לאומשש הזמ היאר ואיבהו רובדה תעב
 ילע תא ענמ ריואה יכ רחא םוקמב ויהש פ"עא עמש אל ןהכה
 (? ל"ז ונימכח ורטא ןכו ודבל לאומש לא רוברה תא ךילוהו עומשלמ
 אלו דעומ להאמ אצי אל לוקהש דעומ להאמ השמל 'יוי רובד ןינעב
 רמאנש ומכ םלועב רשא תולוקה לכמ קזח רתויה אוהש פ"עא ורבע
 רבוש 'יוי לוק שא תובהל בצוח 'יוי לוק ררהב 'יוי לוק חכב "וי לוק

 תרוצו םינינעה ריואה גיצה ןכ ומכו ,( תוליא ללוחי 'יוי לוק םיזרא
 וילא חלשנ רשא איבנה והארו םיאיבנה ןמ רחא לא חלשנה ךאלמה
 לאיגדב רמאנש ומכ איבנה םע ויה רשא םישנאה והואר אלו

 ,(* 'גו םישנאהו הארמה תא ידבל לאינרד ינא יתיארו
 רבר םהב רשא םה םיארבנה םיילעפה .וירבדש ררבנ הנה

 םדא ינב רובד ךרד לע וניביש ןפואב םיעצמא ידי לע ויאיבנל
 ורמא הז ומכו .הצרש יממ םתעימש ענמו הצרש ימל םעימשהו

 (* םדא ינב ןושלב הרות הרבד םיארבנה וירבד לע ל"ז םימכחה
= 
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 יו

 םיארבנה םיילעפה וירבד ןיבו םיארובה םיימצעה וירבד ןיב ולידבהו
 רואבה תפסיהל רוע -מאנו .םדא ינב םוניביש ןפואב םה -שא
 םא תויחה ןמ תחא וילא רבעתשהל ותוצרב ונתאמ דחא לכ הנה
 לכאמ הל תתל יא וינפל הכילוהל וא ונממ הקיחרהל וא וילא הכשמל
 לוק עימשי וא הכח תעונתב היחה רובד ךרד לע וכח עוני התשמו
 ונילא םיכשומ ונא :ןכו םתותשב רומחלו םופל השעיש ומכ  לילחה
 הנה םיא-קה תא רוצל ותוצרב לילחה לוק ריצה עימשיש ומכ םירפצה
 המכ תחא לע" مدرع ינכ רובד ردح לע אלו םוובד ךרד לע הו לכ
 יפכ אלו םכרד יפכ םהל دود ויאיבנ לא ורבדב הלעתי ארובה המכו
 ומכ אושנל ולכוי אל ץראהו םימשה רשא וחכו ותומצע םע וכרד
 תורוצ ויאיבנל רייצ םימעפלש דע (!''גו ךדרסח םימש דע לודג יכ רמאנש
 תונויזח ארקנש אוה הזו וצפח וניבה םדי לע רשא םילשמ םהל ןתנו
 ינא -מולכ (? םיאיבנה לע יתרכדו ורמא אוה הזל היארו תוארמו
 ןינעב ורמא 5" ונימכחו  תונומתו םילשמ םיאיבנל המדמו לשממ
 ןוימדב איבנו איבנ לכל המרמ היהש רמלמ (3 המדא םיאיבנה דיבו
 ויתורזגו םכחמה וצפח ןיבהל مدر לכ תלוכיו مد יפל مرد וצרו
 , תויהלאה

 ןמ וב שיש המ עדו ךנורכזב ותוא רומשו רמאמה הז ןברו
 תישארב תומשנהש ךודמלי םהו םימלענה םינינעהו םירתכנה תודופה
 רשא םיימצעה וירבד ןינעב ןה םדא ינב לא ןתאיב םדוק ןתריצי
 רטא הזל הטודבו ,וירבד םיארקנה םיכאלמה םדוקו ןמוה םדוק וארבנ
 "יי רנ ורמא שממ אוה הזו (+ םייתפ ןיבמ ריאי ךירבד חתפ דוד

 ונממ רשא ורוא תואיצמ ךירבד חתפ ורמָאב הצרו (*'גו םדא תמשנ

 אוה ריי ורטאו ,םיבר םיעצמא ידי לע םדא ינבל האבה המשנה התיהנ

 .א"י ז"נ םילהת (1

 .א"י ב"י עשוה (2

 .םש (3

 .ל"ק ט"ק םילהת (6
 .ו"כ 'ב ילשמ 5
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 ורמא שממ אוה םייתפ ןיבמ ורמאו רואה היהנ ונמט רשא רנ ןינעב
 וארי אל רשא םיאתפ ןיבה רנב שופחי רשאכ יכ (' ןטב ירדח לכ שפוח
 המודו ,םהמ םלענש המ םיעדוי םה ודי לעו םהל ריאמש המב קר
 ףופמ טיבמו הפוצו ושאר לע חנומו ול קולד רנו ל"ז םימכחה ורמא היל
 הז תוארל שקבת לאו ךתניב ןיעו ךלכש ןיעב הארו .(' ופוס דע םלועה
 אלא םינינעה הלא ןיבהל ךדיב הלעי אל יב עבשא םיהלאב יכ ךפוג ןיעב
 ,לכשה ןיע תחיתפבו הבשחמה תרוקחב .הנבהה תצירחב

 ,רשע השש קרפ

 שפנה רוא םיסכמה םיברה םיוסכהו םישובלמה صادم ןאב ראבנ
 םיישונאה היטרפבו היתולועפב תונתשהל שפנה תא החירכה רשא הבסהו
 םיטושפ םיפוגל םיקלח ינשל קלחתי ונוהחתו ּונוילע םלועה לכש עד
 םיבורק םתטושפב םיכזהו םייקנה םיטושפה םיפוגהו , םיבכרומ םיפוגלו
 אוה ורצויל בורק רתויה ףוגהש הזב ינוצר הלעתיו םמורתי םרצוי ןמ
 הכרעההו רדפה יפל תואצמהה לכ ףוס דע וירחאש הממ םושפ רתוי
 תוכרענו תוחפ אל רפסמב רשע ןה תואצמהה הלאו ,יהלאה ןוצרב
 םמורתי 'יוי תמכה ןרדס רשא יפכ התרבח רחא תחא לכ ןתואיצמב
 ונמדקיש ילבמ ינש היהיש ןכהי אל רשא ומויכו םלועה קוזחל הלעתיו
 ונמרקיש ילבמ יעיבר אלו ינש ונמרקיש ילבמ ישילש אלו ררסב ןושאר
 םהכרעהו םירפסמה ררסכ תואצמהה רשע רדס ףוס דע ןכ ומכו ישילש
 ינשה יכ הרשע רפסמ דע שרשה רחאה אוה רשא םתלחת رص הזב ינוצר
 ןושארל םידקי אל ינשהש ומכו םירפסמל ןושאר איה ןושארל בורקה
 ורבחל םירקי הרשעה ןמ דחא ןיאו ישילשל יעיברהו ינשל ישילשהו

 كد 'ב ילשמ (1

 23 'להדנ (
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 5 دورت

 רשא התרבח תא רובעת אל תוארבנה תואצמהה רשע ןמ תחא לכ ןכ רדפב
 בכרהל םיליחתמ הרשעל ועיגהש רחא םירפפמהש ומכו רדסב הנמדקת
 ועיגהש רחא תואצמהה רשע ןכ תורחא תובכ"ה תואב םתנכרה ןמו
 ותשענ םתבכרה ןמו בכרהל וליחתה תירישעה איהו ןהבש הנורחאה לא
 םואצמהה הלאמ הנושארהו ,ועיגחש המל ועיגהש דע תודחא תיבכרה
 אוה הלעתי םארוב ןמ הסוחיב הבורק רתויהו הלענ רתויהו הבושפ רתויהו
 הרותהו (' לארשי ינב ךותב יתנכשו תרזגמ הניכש ירבעב א-קנ רשא
 םירוציה תומש יב (' וברקב ימש יב רמאנש ומכ םש והוארק םיאיבנהו
 םילעופ םימצע םה הלעתיו םמורתי 'יוי תומשו םיאושנ םייקמ קר םה
 ארקנש המ אוה -תוי וילע הרומהו וילא בורק רתויהו וילע םידומה
 חרזממו 'יוי םש תא ברעממ וארייו רמאנש ומכ דובכו הניכשו םש
 ץראה יכלמ לכו 'יוי םש תא םיוג וארייו ןכ ומכו (* ודובכ תא שמש
 ,(5 םש مدمر רשא םיבורכה בשוי "יוי ורמא םיאיבנהו 6 ךדובכ תא
 ןמ הנושארלו וילא הבורק רתויהל ומש תא ןתנ הלעתי אוהש תמאתנו
 המלשו וילא בורקה דבעהו םגרתמהו ןושארה רואמה איהו תואצמהה
 (* זאמ וילעפמ םדק וכרד תישאר יננק 'יוי ורטאכ המכח הארק דוד ןב
 , לעופה לכשהי התוא םיארוק םינויהו (' 'גו ןומא ולצא היהאו דועו
 דובכ םיאיבנה יפב ארקנו דובכ כ"ג אוהו רחא םש הירחאלש הנרדמבו

 םילגלגה תא העינמה תיללכה שפנה ותוא םיארוק םינויהו (* לארשי יהלא
 הזו ,עבטה مدد תופונה תא העינמ תיטרפה שפנהש ומב יעבטה طدد
 אוהו םש ארקנה וינפלש דובכה םוקמ םירבד הזיאב אלמי דובכה
 הלגנש המו הלעתיו םמורתי ארובה והוצ רשא תא בתוכש ימל המוד

 .ה"מ ט"כ תומש (1

 ,א"כ ג"כ םש \?

 .ט"י ט"ג היעשו 3

 .ו"י ב"ק םילהת (4

 .+ 'ג"י א ה"כ (5

 .ב"ב 'ח ילשמ (6

 .'ל םש 00

 ,'ד 'ח לאקזחי (א



 دورا د

 רשא דצה ידי לע לכשה תנוכת תיללכה שפנל יכ יהלאה ןוצרמ וילא
 איה וב רשא רצה ירי לע עבטה תנוכתו לכשה לא תברקתמ איה יב

 תוחכמ ןישארה חכה ותויהב ךאלמ כ"ג אוה רשא עבטה לא תברקתמ
 תיללכה שפנה הנה .תידיטתה ותעונתו הזה םלועה תויחו תיללבה שפנה
 תברקתמה הישילשה האצמהה איה עבטהו תינשה האצמהה איה
 תוענכנ ןהו םיטישפ הופוג ןה תואצמהה שלש הלאו שפנה תגרדמל

 תו"סומה م 4 התרבח רחא תחא לכ 7 ןאיצממל תועמשנו
 םימלועה לכ לא תיהלאה המכחה יקוח תואיבמהו ונוצרו ארובה תעפשה
 האצמהה האב וירחאו ,אבה ל הזה םלועב וצפח םלושיש ידכ
 הב היה ךא תויחו העונת אלו הלחתב הלועפ הל התיה אלו תיעיברה
 ןח רמה : איהו הנממ ארבנו רצונש המ לכב לעפנה לבקל חב
 התויהבו םירקמה תא םילבקמה םיינפוגה םירוציה לכ ואב הנממו
 תארקנה איהו הרמח ענו הדספהמ תצק ערננ תונימתו תורוצל תלעפנ
 ךשחה איהו םיפוגה לכ וארבנ ונממ רשא םלועה רמח רמולכ ילויה
 ףונהו , םירקמהו תופונה ויה ונממו תישארבמ ינש קוספב רכזנה
 העונתהו בובסה ומכ םירקמח לבקמה לנלגה ود אוה ענ רשא ןושארה
 תופוג איה תיששה האצמההו ,הישימחה האצמהה אוהו םתלוזו
 םיבורק םתויהב םיריהזמו םיריאמ תופונ םהו לגלגב םיכלוהה םיבכוכה
 םה .יכ םוקנהו ןמזה םדוק ואצמנ דשא םינושארה םיטושפה תופוגה ןמ
 תיעישתהו תינימשהו תיעיבשה תואצמההו | ,לגלגה תעונתב םיבשחנ
 ,ןמזה תלחתה םע ואצמנ םהו ץראהו םימה חורה שאה ןה תירישעהו
 ןכו הירחא האצמה םיש התיה אלו האצמהה המתו המלשנ ץראה םעו
 אוה ארב ןורתפו (' 'גו םיהלא ארב תישארב הרמאב הרותה תעד אוה
 תולמ ששה ןמ הרוהה תישארב תחא הלמ ףא הרכזנ . אלו איצמה
 תחא לכל רשא לעופו השועו הנוקו רצויו רוצ ומכ הריציב תורכזנה
 ףוגה איצמה ונינעו ארב תלמב השמתשהו הישעו הריצי  ןינע ןהמ
 הנושאר האצמה לכש איה הריציהו האצמהה ןיב לרבההו ,ןושארה

 .'א 'א תישארב (1



 ב مب وص

 .םוקמהו ןמוה ןמ רברמ אלו דבלב ותעפשה رص לאה ןוצרב התשענ
 הרוצו רמחמ הכרעהבו רדסב תישימחהו תיעיברה | תואצמההו
 ומלשנ הלצא רשא ץראה תאצמה רע םוקמהו ןמזה ומק ןהירחאו
 המל ועיגהש דע הבכרהה תבכרהו הבכרההו הריציה ואבו תיאצמהה
 לכ ודמע תודוסיה ראש ןמו دور תמאב איה רשא ץראה ןמו , ועינהש
 לכל תונוש םינבא תורדשו םיעלפהו םירהה ומכ םיקצומה םירבדה ינימ
 םיצעהו םיבשעהו םיחמצה ןימ רצונ םהיי"חאו םהב רשא תלעוה ינימ
 תינושה תויחה ןימ אב םהירחאו םהב 'רשא תלעות ינימ לכל םיערזהו
 הרמאש ומכ ישונאה ןימה ארבנ הלא לכ רחאו ןהיתורוצו ןהינימב
 ורמא ןכו ברעב יששה םויב ארבנו םירוציל ןורחאה היה םדאש הרותה
 ,'גו םדא ארבנ תבש ברעב ל"ז םימכחה

 םאו תוריציהו תואצמהה לכל ןורחאה אוה םדאהש ררכנ הנה
 הכרעהה תאזו ירותהו ילכשה דדפה הז תתימא לע רזמעל הצרת
 םימשה ןמ 'יוי תא וללה רומזמב םשקב תוריציהו תואצמהב תיללכה
 ןתוקלחתה תפסוה םע ןרדסב תואצמהה רשע לכ וב אצמתו (''ג
 .םתיקלחתהב ץראה ןט ואב רשא םירוציה ןמ םינושארהו ןתופעתסהו
 התיהנש תעמ וב הצרו תומהת לכו םינינת רמאנ םש יכ םתופעתסהו
 דרבו שא רמאנ וירחאלש קוכפבו םהב רשא לכו םימה דוסי דע ץראה
 ריואה דוסי אוה רשא הרעם חור רמאנ יפוסב יכ רדסה וב ךפהנו 'נו
 תודוסי רחא דרבו שאו ץראה דוסי רחא םיטה דוסיו םימה דופי רחא
 םינושארה םיקצומה םיפוגה ורדסנ הו רחאו ,ץראהו םימהו ריואה
 " ןימ אב הז ר-חא | ,תועבג לכו םירהה רמאנש ומכ ץראה ןמ םיארבנה
 הז רחאו ןתופעתםהו ןתיקלחתהב המהב לכו החה ורמאב תויחה
 לכו ץרא יכלמ ורמאכ ותופעתסהו ישונאה ןימב הריציה :המתחנ
 ץרא לע ודיה רמאנ וירחאו 'יוי פש תא וללהי םירענ םע םינקז םימואל
 הכרעההו ילכשה ררסה אוה הז ,ץראהו םיטשה רדט הוב הצרו םימשו
 ןט תוחיכומ תויארב ךל םתיא ונראבו םפוס דע םתלחת رص תיהלאה

 .ח"מק םילהת (1
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 ןייעו  .םיאיבנה ירמאממ רוסלו תוטנל ילבמ םילהתו הרוההו לכשה

 רועב הלא לכ ךל המאתיו הזל זמר כ"נ אצמת םשו مدح תישארבב
 .הלעתיו םמורהי לאה

 םשור ובו תוריציהו תואצמהה -חא ארבנו רצונ םדאה הנה
 םלועב רשא תוריציהו תואצמהה לכ וברקב ליכמו והומדקש המ לכמ
 הונורחא שפנהו לכשה תונושארה תואצמה יתש ןלצא ויהנ ןכלו
 ינוצר תונושאר ולצא ויהנ תובכרהה ןמ הריציבו רדסב תונורחאהו
 תחתמ אובי םהמ ןושארה -שא תודוסי העברא ןמ ארבנ םדאהש רמאל
 ןמ הז רחאו םילגלגה תעונתמ הז רחאו רתעה לנלגמ שאה הזו ןורחאהו
 שפנה ןמ הז רחאו עבטה ןמ הז רחאו הינרק תבורעתו םיבכובה גזמ
 בא אוה רשא יללכה לכשה ןמ הז רחאו לכה םא איה רשא היללבה
 עיפשי רשא והעפשהב הלעתיו םמורתי ארובה ןוצר ןמ הז רחאו לכה
 ותעפשהו לודנה :ורוא ןמ ריאמ רנ ןה רשא תומשנב לכשה תא
 לכב .הרבעש רחא אלא םדאה םע המשנה רבחתה אל ןכל ., תידימתה
 הלוע איה רשא הולעמה לא העינהו םיבכרומהו םיטושפה תופונה
 הידגב וברתנ ךכיפלו וב הרבעש המ לכמ הלחנו קלח החקלו ןהילא

 היתועידי הנממ ומלעַנו היתופילקב רתתכהו הרוא םלענו مدنا
 ראב רבכו ,תובכרהה رم תובכרההו תובכרההו רמחה תורדק םיב ועבפטנו
 רוחא ורמאב ותיהמ תירחאו ותריצי תישאר ןמ ורבדב ה"ע דוד הו ררבו

 ונרפסב רומזמה הז לב ונרכזה רבכו (* הבפכ ילע תשתו ינהרצ םדקו
 םיפוג הזיא וב ונארהו הריציב הכרעההו רדסה רפס םשב בוקנה

 תואצמהה לכל ןורחאה אוה םדאהש אוה רוחא ןינעו םיבכרומו םיטושפ -

 ןמ תושענה תונושארה תואצמהה ןמ איה המשנהש םדק ;ינעו תוריציהו
 ונלצא .םדק רוחאה היה הז יפלו ןוצרה הטדק רשא תוהלאה תעפשה
 רשאכו ,וניתושפנל ן:שארו ונלצא רוחא םדקהו וניהושפנל ןורחאו
 תרתסה ונל ררבי םיאצמנה םיטושפה לא בושנו ונתבכרה רירפנ
 ראביו תועידיה וגתושפנמ וחכשנו ומלענ ךכיפלו ונרוחאב ונמדקכ

 .'ה ט"לק םילהת (1
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 תרתסה הזב הצרו הכפכ ילע תשתו ינחרצ םדקו רוחא ורמא הז קזחיו
 המלעהו הרתסה אוה הכפכ ןינע יכ ינממ ותמלעהו ירוחאב ינמדכ
 רמאנש המ הז קזחיו ראביו (' ירבע רע ךילע دود יתוכשו ורמאכ
 ונינע רשא (? הל לכוא אל مدرسي ונממ مرج .האילפ וירחאלש קוספב
 רואב הזו ,הל לכוא אל ןכל ינממ הרתסנו המלענ תעדהש אוה '

 רייצו הז עד ,הנוחכשו היתועידי תמלעהו המשנה תרתסהב רורב
 ,םיבותכה ןמ תויארהו לכשה ןמ ךל ונרכוש המ ה"וא ןיבתו ךשפנב

 ,רשע העבש קרפ

 ךצמאי עד .המשנב לפשה םלועהו ןוילעה םלועה ימשר ןינעב
 לכב תרבוע םדאה לא לאה תעפשה ןמ האובב המשנהש לאה
 תפטעמב תפטעתמו םשור הב ריאשי םהמ دمع לכ רשא םילגלנה
 תושפנמ םיעדמב תדקושה שפנה הארת ןכלו וב הרבע רשא לגלג לכ
 תואלפנו תותואמ וב שיש הממ תרבדמו לגלג הזיאמ תרפסמ םירשיה
 םלועה לא הדרי רשאכ וב הרבעב הז העדי איה יכ הוממורה "וי
 רהוז תדמ יפלו דומלה ךרדב הנוחכש. רחא ורכזל בושת התעו הוה

 הפסוה וא המשנל טישכת דלוי הילא םיעיגמה םהימשרו םיבכוכה
 הרוא םיסכמה םיגומבו התוברעתה וא התורהט תבס וא היתופמעמל
 האוב ןמז דע הנעגפיש המ עדויה הארוב ןוצרב העודי הדמב הו לכו
 לגלג הזיאב רוגת םימעפלו .:הלעתיו םמורתי הצריש ומכ הצריש ימל
 םדאה לא החלשל תיהלאה המכחה הילע ץרחתש דע םיריבכ םימי
 יולג רתויו קזח רתוי היהי וב הרחאתה .רשא לגלגה הז םשור זאו
 הדמע איה םאו םהב תרבוע איה רשא םילגלגה ראש ימשר ןמ

 .ב"ב .ג"ל תומש (1

 .'ו ט"לק םילהת (9
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 רתוי םיבכוכה הלא ימשר ויהי םידאמ וא קדצ וא יאתבש תלסמב לשמל
 רפוה אל וא םיבכוכה תגיזמ ותבשנ אלש ןמו לכ םיולג .רתויו םיקזח
 רתויו םיקזח] רתוי םילגלג הזיא ימשר אצמת ךכיפלו םשורה הו
 ,ךיניעב האור התא הוו םישנא הזיא לצא םיולג

 הוגישה רשא םימשרה יפל אוה המשנ לכ ןמ שקובמהש 53
 תונתשה ןיאש ררבנ רבכ יכ הישנאו היתולועפ תונתשה וחירכה רשאו
 ומצעב תונתשה ןיאש ימ תעפשה ןמ איה! יכ הדוסיבו המצעב
 אוה הזו םיגזמהו !םימשרה רצמ קר איה התונתשהו !טלחהבו חרכהב
 דרודש עדו .םהיפוגבו םהישעמבו םהילכשב םישנאה תונתשה תבס
 םה םלוכש ררבו המשנה םהב רובעת تسع םימשרה הלא ראב ה"ע
 תופטעמה יפל ונממ שקביו וילא םיעודיו 'הלעתיו םמורתי ארובה ןוצרב
 4 'גו ךרפס לעו ךיניע ואר ימלג ורמאכ וילע וצבקתנ רשא םיוסכהו
 ונממ שקביו ורובעב וארבש המב دمي לכל .עישומ ייויש הזב مالكا
 תוסכתה ונינעו שובלמה אוה ימלג) ןורתפו היתובקעו ושפנ ימשר 55
 :ורמאכ ולצא םירמשנהו וילא םיעדונה תופטעמו םיוסכ הברהב שפנה

 לעד אמילגמ ל" םימכחה ורמא !הזמו ובתכי םלכ ךרפס לעו
 . יאפתכ

 ךשפנב רעשתש ךל יואר רמאנו ורואבב דוע ףיסונ התעו
 וב םשגתתו .ילגלג ףוג הל הנקת םילגלגה תופוגב .הרבעב המשנהש
 יצרא ףוג הל הנקתו םהימשרב םשגתת תודוסיה העברא לא האובבו
 הנממ שקבי. אל הלו השכרש המ עדויהו הנארתש ומכ םישוחל הלגתו
 בייחי הזו םהב התפכתה רשא םיוסכה יפל הלצא דיקפהש המ אלא
 הזב ונרמאש המ לכ ךל ראבנש המו "וי רבד רשי יכ ורמאכ ורשי
 רתתסהו הסכתה ץראה לא רריש ימ לכש ונל ררבנש אוה ןינעה
 הניבשהש אוה הזמ אלפנהו תורוסיה תובקעב ךלהו יצרא ןינעב
 הוריכה ודי לע רשא ןוימרב םהל התמרתה לארשילו השמל התולגהב

 .ו"ט ט"לק םילהת (1
 ,יר גיל םש (2
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 ה"ע ונבר השמב רמאנו ا( המדא םיאיבנה דיבו הלעמל ונרמאש ומכ
 וילא ארקיו .דועו ₪ הנפה ךותמ שא תבלב וילא "וי ךאלמ ארויו
 דומעבו םמוי םהינפל ךלה התא ןנע רמעבו 6 הנפה ךותמ םיהלא

 ןפואב ןנע דומעב לארשיל התלגנ הניכשהש תעדי רבכו .(הליל שא

 6ויביבס לפרעו ןנע ₪ םהילא רבדי ןנע דומעב רמאנו התעדל ולכיש
 יבע حاد תכשח ותכס ויתוביבס ורתפו .ךשח: תשי 0 ןנעב "וי דריו
 שגנ השמו דוע רמאנו 6 רס ןנעהו רמאנ הניכשה תולעבו ₪ םיקחש

 אלו .רפוכה ןסרהי אל הלאה תויארהו (םיהלאה םש רשא לפרעה לא

 רתתסהו שפחתה םימשה ןמ הלגנש ימש תוחיכומ ןה יכ דרומה ןצפני
 התסכתה םימשרה הלא תבסמו .םייצרא תופוגו םינינעב קפס مدد

 םישוחל התלגנש דע תוידוסיז תוילגלג תופילקב השפחתהו המשנה
 ומכ הדעלב המואמ ונניא רשא םדאה תמאב איהו תינפונה התרוצב
 םריכי הדי לע רשא הרוצב וער וא תמה ויבא םולחב םדאה האורש
 קקחתהל הצרת םאו .וילע תחנומ ןבאו רבקב ןוממ ףוגה יכ ףא
 הדירפה רדס ךופה המורע הנגיצהל ךיניעב ביטייו המשנה תהימא רחא
 דע יוסכ רחא יוסכו הפטעמ רחא הפטעמ היוסכו היתופטעמ טושפו

 התישאר בצמל הגרדמ רחא הגרדמ תולעל בושתו היננע ורופתיש
 וארש ומכ התנבלו התוכז הבשחמב ןיבתו לכשה ןיעב הנארת זאו
 וניבהו תוישונא תורוצ תומדב םיכאלמה תורוצ. םהישוחב םיאיכנה
 ובשח רשא ךאלמה תא ותוארב חונמב רמאנש ומכ לכשב הינינע
 ה-77 ה سس يس سس خخ
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 המימשה הלעש רחאו 6 אוה "יוי ךאלמ יב חונמ עדי אלו םראל
 ש'גו חונמ ערי וא רמאנש ומכ ךאלמ אוהש ערי ןברקה שאב
 ההטאו ותשא ותוא העיגרהש רע תומיש המדו הלודג הדער ותוחאו
 ותלוזו ןועדגב| רמאנ הז ומכו 6 'גו חקל אל וונתימהל 58 ץפח ול
 ,ךיראנ אלו

 .היתופטעמ תטשפהו המשנה תררפה היהת ךיא  ךל ראבנ התעו
 עבהאל ררפתי ףוגהו ףוגו שפנל לכ םרוק ררפתת תישונאה תומלש
 תודוסיל תונוכת עבראו 6תונוכת עבראל תובורעתה עבראו < תובורעת
 רמחל םיפכוכו םילגלגה תוחכו םיבכוכהו םילגלגה תוחכל  תודופיהו
 שפנה תוחכמ صد אוה רשא עבטהו עבטל הרוצהו רמחהו הרוצו
 והעיפשי רשא ואיצממ לא בושי יללכה לכשהו יללכה לכשל  תיללכה
 ןהו יללכה לכשה לא הלעתי ארובה ןמ םיאבה םילכשה ןהו תומשנב
 ןמ مصر רשא רדסב רוציה תא ךרעה הז רחא .םדא ינבל תושפנה
 הורחאו :תיללכה שפנה וירחאו ןיללכה לכשה הלעתיו םמורתי רצויה
 םיבפוכהו םילגלגה תוחכ םהירחאו הרוצהו רמחה | וירחאו עבטה
 ףוג ונממ רשא רפעה אוהו םהבש ןורחאה דע תודופיה םהירחאו
 הפרעההו רדפה ראותו הלעמל הטמלמ הדרפהה ראות אוה הו .םדאה

 המ. עדתו. ןיבתו  הזב  רוקחו) .האור התאש ומכ הממל הלעמלמ
 הֶלאב  התופמעתה  תוכיאו המשנה תתימא ךל תמאתתו ונראבש
 בושתש רע םחאל התויה ןמו םדאל התיהש דע התישארמ תופטעמה
 ,החגשהה ךחילצה םא רשיה ךרדב ךלתו טושפ ףוג תויהל
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 .רשע הנומש קרפ

 המצע רהוטכ רהמהל המשנה ןמ לאוש ומש ךרבתי ארובהש עד
 הממ םלש רתויהו .ןותחתה םלועבש המ לכמ רוהט רתויה אוה רשא
 תיחמצהו תוינויחה תושפנה יתש ןה המשנה תלבקל ןנוכתהו ףרצנש
 חירזהו םלשנו ןנוכתהש הממ תופרוצמ רתוי ןה יכ םדאה ןגישי רשא
 תבס אוה הזו המצעב ןמצע תא הנשת המשנהו תודוסיה םלועב
 תודמה رض ונרבד רבכו | , תויירותהו תויילכשה תוצמה לועב התסמעה
 איה םא תילכשה שפנהשו תושפנה שלשל רשא תוערהו תובוטה
 יתשו תובוט תודמב תוערה| תודמה הנשת הרותהו לכשב תגהנתמ
 רמאנו .םלועב תורשיה תושפנה הזב הנברתו הילא הנמדה תושפנה
 המוד תושפנה יתש םה רשא  תודוסיה תאו הפרצהב המשנהש דוע
 השעת ןכו והומכ םיבר  םיערז וחכב איצומה ץראב ערזנה ערזל
 םירזועה  תונוילעה | תולועפו םהינרקו םיבכוכה תוחכ םע המשנה
 םיילכש םינינע ידי לע תילכשה התרטמל אובל התוא  םיניכמהו
 ומכ תושפנה ןה הזה םלועבש המ "לכמ רוהמ רתויהש  עודיו  .םיירותו
 תלפשו הונעהו תועינצה איה  הואתה ןורשבש ונרמא רבכו  ונרכוש
 חכו הרובגה איה סעבה ןורשכו קשחהו הואגהו \ םעכה הנוערגו חורה
 תילכשה שפנה לעו ןויפרו בלה תובר 'הנוערגו בלה ץמאו הבשחמה
 היברדב הכילוהלו לכשה ירי לע תועינצב הואתה תא תונשל הבוחה
 תשקב. אלו ןימה םויקו  ערו תשקב ומכ םירתומה היגמזבו םיבוטה
 וריכזה רבכו .ןמבה ירפל רכש אוה שימשתה גנוע יכ דבלב גנוע
 םיזרא השמח יתעטנו יתלעב תוליעב שמח יפוי 'ר רמאמ ל" וניתובר
 רתויה ךרד לע אלא ויהי אל תינויחה שפנה תונורשכ ןכ ומכו 6 לארשיב

 םהרבאב :רמאנש ומכ- תיתימא הרובג היהתש דע חרכהה תעבו הפי
 הלעתי "וול: ותאנכו סחנפ תוררועההו ₪6 הליל םהילע קלחיו וניבא

 0 .'ו ח"יק תבש (1

 .ו"ט ד"י תישארב 5
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 .ה"ע ונבר השמבו תונושכה לכ ונרכזה רבכו ..קדצה תחרכהב
 רשאכו .'יוי ןוצרב אלא םתואתו םסעכ וכילוה אל הלאה  םינודאהו
 ןמצע ךושמתו היתוחכב תושפנה תוחכ הנשה תילכשה שפנה קזחתת
 םיללהמו םיחבשמ םה ולאכ םירבאה לכ :תוחכ ויהי םימעפלו המצעב
 דועו 6 ךומכ ימ "וי הנרמאת יתומצע לכ רמאנש ומכ םארוב תא
 שפנה הפרצהו 6 ושדק םש הא יברק לכו "וי תא ישפנ יכרב
 ןמ הנשושה ימ תטיחסל המוד ןמצעו תושפנה יתש תא תילכשה
 ירפעה קלחה אלא םהמ ראשי אל רשא תיזח ןמ ןמשהו הנשושה
 רפעה לא בושז םדאה ןמ ירפעה קלחה ומכ רפעה לא בשה דבלב
 ולאכ םירבאהו תושפנה ויהי ךכיפלו .6 ץראה לא רפעה בשיו ורמאכ
 ונממ רשא םוקמה לא םיבשו 'יוי תא םיחבשמ תחא תילכש שפנ مج
 רמאנש ומכ הלעתיוו םמורתי םארוב לא םיכלוה םתוחכש המב וליחתה
 ++ףסאי וילא ותמשנו וחור ובל וילא םישי םא הזה בצמב אוהש ימב

 םישי םא אוה ונינעו חורהו שפנהו לכשה הזה קוספב וצבקתנ הנה

 בבל : ישנא ןכל ומכ ולכש אוה ובל תלמ ןורתפ יכ ולכש "וי לא

 6 בל ןיאו לכס םע :דועונ לכש ילעב םה בבל ישנאו 6יל ועמש
 יוי ףוסאי זא יפוגו ילכש רמולכ שיח לא לא וננרי ירשבו יבל ןכו
 םימעפלו .ןיבמלו ליכשמל ןוכנו רורב הזו .ותמשנו וחורו ושפנ וילא
 הלועה םדאה ינב חור עדוי ימ המלש רמאמ תא ארוקה בושחי
 טפשמ הוש 6 ץראל הטמל איה תדרויה המהבה חורו הלעמל איה
 הלעת הרוהטה שפנש הטלחהו םויק אלא הז ןיאו קפסמ וא ללוש
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 تفل ה

 לאוי רמא הו ומכו ץראל הטמל דרת המהבה שפנו המוקמ לא
 םויק המ (('גו הכרב וירחא ריאשהו םחנו בושי עדוי ימ  ה'ע
 ץראה ןמ תוארכנ תושפנה ולאש ונלצא קפס | ןיאו . הטלחהו
 ץראה ןמ תואב ןהש הרויש המו .ןוילעה םלוע ןמ תילכשה שפנו
 בשע אשר ץראה אצותו תיחמצה שפנב הרותה הרמאש המ  אוה
 המהב הנימל .היח שפנ ץראה אצות תינויחה שפנבו 6'גו ערז עירזמ
 ומכ ןוילעה םלוע ןמ איה תילכשה שפנהש הול היארהו 6 נו שמרו
 ינדא שפנ התיהו דועו 4םדא תמשנ "וי רנ ורמא אוה ונרמאש
 היארהו 6 'גו הילע םעל המשנ ןתונ ןכו 6'גו םייחה רורצב הרורצ
 רפתו תמאה םלועל םדאה תבושתב ורמא אוה הז לכמ הקזח רתויה
 .(ומלע صدد לא םדאה ךלה יב הנויבאה

 .רשע העשת קרפ

 תנוכתב אוה תובומה תודמה לכו תעדה ןינקש דוע רמאנו
 הפוצו ושאר לע חנומו ול קולד רנו יאלמש 'ר רמאש ומכ המשנה
 העדי המשנהש חיכומ רמאמה הוו 6ופוס דע םלועה ףוסמ טיבמו <

 הל שוכרל אלא הוה םלועה לא הדרי אלו ופופ דע םלועה ףופמ

 די יב לאו

 .ג"י 'א תישארב (2

 יד"כ םש (3

 .ז"ב 'כ ילשמ (4

 ,'ה ב"ו תלהק (ד

 ;'א ל החל 8
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 רוכזלו םיבומ םישעמ תושעלו (1 התלוזל םשיכרהלו םיליעומ םירבד
 תונקל איה הלודג רתויה הרטמהו תונוילעה תועידיה ןמ החכשש המ
 הז ראב רככו .התנוכתב אוה הערה ןינק- יב םיבוט םישעמ הל
 הצרו 6 םניבה ירש תמשנו שונאב איה חור ןכא ורמאב אוהילא
 אלו וניבה רמא אל ןכלו תורחאה תושפנה יתש םנינה תלמב
 הבוחה תילכשה שפנה לעש הזמ אצוי הנה ,םניבה אלא והניבה
 תערל הל יוארו השעמבו המכחב תורחאה תושפנה יתש תא ריהמהל

 ודכ הוה םלועה לא הדרי המ  רובעבו ןוילעה םלועב !ההיהש המ
 הדמע םאש עדו .השעמהו המכחה ןמ וב התוטצנש המ  השעתש
 הבשומ םורו ההלעמ مد העדי אל הוה םלועה תואר ילבמ המלועב

 עדי אל שבד לוכאלו םידשה בלח תותשל| ןיבכה רשא דליה ומכ
 םועטת אל םא שפנה ןכ ומכו האופר ימכ םועטי אל םא םתוקיתמ
 םלועהו אבה םלועה גנוע תלעמ עדה אל ונובצעו ונוגיב הזה םלועה

 היתובוחב והעושיב הוקה אלו "וי תא אריה אלו וב התיה איה רשא
 המשנהש עדו .םיבוט םישעמבו תיהימא המכחב היתוצמו היתוחמבהו
 הגרדמ לא ןתגרדמ ןמ תושפנה תא ריבעהל הבוחה הילעו .לאה ןמ רוא איה
 שפנה תגרדמ לא תיחמצה שפנה ריבעהל הילעש רמול ינוצר הנוילע

 תילכשה שפנהו תילכשה שפנה תגררמ לא תינויחה שפנהו תינויחה
 ןיעמו תומשנל תורכמ םה רשא םילעופה םילכשה תגרדמ לא
 הבוחה איה תאו .םבר לא םיבורק םהו תובוטה תודמהו תועידיה
 תבצעמ הבוח איהו הזה םלועה לא תודרויה תומשנה לע תלטומה

 המשנה תרירי הנה .ימשגה םלועה הזב התסנ רשא ביאכמ  ןויסנו
 שיש המ ריהמהל אוה ןושארה ןפה םינוש םינפל איה הזה םלועה לא
 תלעמ תערל ינשהו םרכז ונמדק רשא םירוהמה םירבדה ןמ וב
 לע בצעתתו ותוא התניחבו הזה םלועה לא התברק ידי לע ممطر
 השוע איה יכ םירבדה הלא לכ הילע ולטוהו ונממ הקחרתנש המ

 .תושפנה יתשל ל"ר (1
 .'ח ב"ל בויא (9
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 ירבד תוסנל ישילשהו .הרזעב החנגשהה םא וב התוטצנש המ לכ
 םלועה גנוע תדמ עדתו הארתש ידכ םהיבואכמ םועטלו הזה םלועה

 ומש ןעמל םעישויו רמאנש ומכ וילא בושת רשאו וב התיה רשא

 המודהו הזו .תורחאה תושפנה ריהמהל יעיברהו +ותרובג תא עידוהל

 לא התדיריו תוצמה לוע שפנה לע לטוה רשא הבסה אוה הול
 שפנהש םיבותכה ןמ  תוקיפסמ תויארב ונרכזה רבכו הזה םלועה

 . והיעשיו קודצ ןב עשוהיו והימרי ירמאמ ןמ היתחתש המ תרהטמ
 . םהימודו םיכאלמה לא בושת הלועמה שפנהש תונשהל ךרוצ :ןיאו

 ילעבו ףוגה גזמ دمع - תכלוה שפנהש םירמוא עבמה ילעב
 תא חירכהש המו .תאוה העדהל .םידגנתמ השודקה הרותהו תוהלאה
 ףוגה תושרחתהב תשדחתמ שפנהש םתנומא אוה הול עבמה ילעב

 תגהנתמו וכרד לא הנופו וגזמ תובקעב תכלוה איהש םירבוס قرت
 לבשה ןמ ונחכוה רבכו הלתפנ העדו ךופה טפשמ הזו .ותחרכה יפל
 ףוגה תואיצמל תמדוק שפנהש 6 'גו םדקו רוחא בותכה רמאמ ןמו
 התוכיאב היתולועפב םימשר םימשור םיבכוכהו םילגלנה  תוחכשו
 יפל הב הברתמה הרוא ריתפיש המ םע התוברעתהו התורהמו התומכו
 תעב הזה םלועה לא התַאיב םדוק הארוב ןוצר הל ןיכהש המ
 ךלוה הזה ףוגהו הימשרל בצחנהו הל דעוימה גזמב ףוג הל השענש
 שפנל טומו ילכ ףוגהש ררבנ רבכו ;תיהלאה הנכהב היתובקעב
 םינוילעה הימשר יפל "וי הל ןיכהש ומכ ודי לעו ומע 12
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 הזה םלועה לא החלשל תיהלאה המכחה הממזש תעבו םינותחתהו

 היתולועפ .הניהה ודי לעו וב הלגתש ידכ ינפוגה ילכה הל שדחתי
 ידכ גישה רשא סוסה ידי לע ותביכר הארי רשא בכרל המדהו
 הצריש مرد והבועיו הצריש תעב ןסרב וחוא אוהו ותנמוא תוארהל
 ילבל לכשב הנבילוי רשא ותניפסב חלמל וא לכשה הגהנהב הזו

 רשא רבד אובי םא אלא הנממ ותעד חיסי אלו המע אוהו איה עבטת

 המע אוהו הניפסה דבאת זאו והענמה רשא הלחמ הזיא וא והרצעי
 6( הנאשי ימ האכנ مركز והלחמ לכלכי שיא חור המלש רמאש ומכ

 לבא לכשבו המכחב והגיהנתו שפנה והאפרת ףוגה הלכי םא ונינעו

 שפנה תלחמש אוה רורבו ;הנגיהניו הנאפרי ימ שפנה הלחת حرم
 ינפונה ילכהש קפס ןיאו .וילא בל םושל ילבמ לכבשה תכלשה איה
 רבד הזיא דורמי םאו המצע לע וצבקנ רשא שפנה ימשר תחת ץענכי
 הגהונה הרותבו הב רשא לכשב והשבכתו שפנה והרשית ףוגה גזמ ןמ
 םיכלוהו הילא םיענכנ הילכ םשה הלעתי 'יוי תקדצ הארת הזבו התוא
 תבוח לדחתו הרותהו לכשה ולטבי הז אלולו התמכחו היתובקעב

 עבמב ליכשמהו יחה גזמ רחא עבטב תמהו לכסה ךלי ךיאו קדצה
 תמה גיהני עבמב ליבשמהו יחהשו ךפהל אוה טפשמה יכ קפס ןיאו
 תעיבטו ובכר ידי לע ותגהנהו סוסה תולכסמ ונחכוהש ומכ לכסהו

 םיכלוה .וגזמו ףוגהש ררבנ רבכ הנה .חלמה ידי לע התכילהו הניפסה
 חכמו המשנה ןמ שקובמה אוה הוו הנממ אובת םתמכחו שפנה רחא
 המ הגישהו הישעמ המילשה רשאכו ותבידנ תעפשה אוה רשא הרוא
 ותמכחל תואי אל הנממ לאשש המ התשעו הלצא "וי  ריקפהש
 ןיאו לומגה ןמ הל חיטבהש המ רחאל וא הזה םלועב הרצעל ותקדצו

 ומכ תחא העש וליפא הוה םלועב ושפנ תא בכעל םדאה די לאל
 חכב ןיא רמולכ 6חורה תא אולכל חורב םילש םדא ןיא רמאנש
 רחאי אל ארובהו .הז עד .הישעמ המילשהש רחא השבחל םדאה

 ד"י ח"ו ילשמ (1
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 דומעל مج חיטבה רשא ותחטבה םיקהלמו וילא המשנה | תחקלמ
 תושפנה בצמ אוה مراه עבשא |ייחבו וילא םיבורקה םיכאלמה ןיב
 ןהגרדמ םורב הלועהו ה"ע םיאיבנהו תובאה הושפנ ומכ  תולועמה
 המכחב הלובגו .התילכת תעגמה המשנל הנוילעה הגרדמה איה תאזו

 לא הנאיבי הילע למנש המ םילשהל הארוב הננתי רשאכו השעמבו

 ,הרובעב ןכומה

 ,רחאו םירשע קרפ

 רחאש רמאנו ןתרזחב תומשנה תוגרדמ תונתשה וב  ריכזנ
 יפל הנתשת המשנו המשנ לכ תגרדמ הרשואמהו הנוילעה הנרדמה
 םילגלגה הילע וליעפה רשא תולועפה ןוערגו הפסוהב הישעמו התעידי
 ,הנממ השרדנהו הלצא הדקפה רשא הדמנו תיהלאה הנכהב תודופיהו
 םימב בטרנה ןבלו האנ רגבל המוד הזה םלועה ןמ הטלמהב המשנהו
 בושיו דגבה םנעלביו 'הלק ותבטרה היהת םירוהטו םיכז ויה םא רשא
 םיחולדו םירוכע םימה ויה םא לבא הלענו ךז רתוי ןושארה ובצמל
 םא מרפבו וב םשרנה םשרה ידי לע ונויקנ תחשיו ותרהמ ערגה
 סבכהל לכוי אל טעמכו םיעבטנהו םיעלבנה םירבדב ותבטרה היהת
 6( "ו רתנב יפבכת םא יכ ונניבש םיעשופה לע רמאנ ןכ ומכו הנממ
 תותחשנה תועדהו תוערה ןהלועפ תדמ יפל כ'ג היהי המשנה בצמו
 המשנהש עודיו .הזה םלועב הב וקבדנ רשא םיפונטה ןמ רהטתש דע
 דככיו ודבכל םדאה לע הבוח ןכלו ארובה ןמ םדאל בושח דגב איה
 ךלמל הולישמהו قلع רמאמ ל" ונימכח ורמא רבכו .ּודי לע دنت

 הבוכ فدا يي كر 4
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 אוהש המ ותוא ךלכלו  ףנט אוהו דובכה שובל دمع שיאל ןתנש
 ורצנ םאו ותאצ ריסהלו ופבכל הוה שיאה לע הבוחהו ךלמל ןויזב
 תוברהל ךלמל יואר ךלמל רובכ אוהש .המ ךולכלהו ףונמה ןמ ורמש
 רמאמב הזה רמאמה תא וקוח ל"ז םימכחהו .וילא ותבטהו ורקיב
 األ רפעה בשיו .בותכה

 המ ףורצל ילבמ הזה םלועב םיגזמה םיב תועבוטה תושפנהו
 תורחאה תושפנה יתש תא ךמול ינוצר הזה םלועה ירמח ןמ ףורצ אוהש
 תויה ילבמ תוערו םיחלאנ םיעבטב תועקושהו םיער םיכרדבשתוכלוההו
 ןהל נתונה הרותבו ןהב רשא לכשב ןהיתחת םעינכהל תלוביה ןהל
 ןהירחא םתוא הנכשמתש תחתו ררסה ךפהנש דע םדגנ רומעל مد
 םהירחא םתוא םה וכשמ הדי לע םהו םדי לע רשאה לא עיגהלו

 הנדבאת הלאה תושפנה םהיעבטו םתוחראב וכלהו םהיעבצ ושבל ןהו
 ןהו םהומכ טפשהלו םהמע שנעהל ןה תיוארו ןדמע םהו םרי לע
 הרולחה האב הז רחא השטולמ הלחתב התיה רשא .ברחל! תומוד
 רחאו הנויקנו התוחצ וכשחנו הרהז רפוהו הילע התלעו הרעת התלבו

 התיהו לעפנה המצע לא תלעופה התרוצמ האציו התתחשה הלדג הו
 אוה הז .שאב םימעפ הזיא רובעה םא אלא רהמת אלו תחשנ לזרבל
 םיער םישעמ קר התשע אלו העידי הל ןיא רשא שפנה בנצמ
 ן . םיחלאנו

 ןמ םישנענהו םילמגנה רמול ינוצר תוצקה יתשש ונראב רבכ
 ןיב רשא הנותחתה הגרדמה דע םילמגנה ردد רשא הנוילעה הגרדמה
 עראיש המ ההע ריכזנו םהיתולועפ תונתשה יפל. םינתשמ םישנענה
 םיניע תומרו הואגו ןואנו האג ושבלש ימ םה םהמ םינושארה .םהל

 ומכו תורחאה תושפנה לע הנילעתו ריואב הנאשנתת םהיתושפנו

 ומכ החונמה םוקמ לא עינהל ילבמ הנהו הנה הנפועה םירפצה
 עדי אל רשא ונעגית םיליסכה למע הגרדמה תאזמ םישנאב רמאנש

 ' ב"ו תלהק 1
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 رصد ףועלמ הנלדחת אלו הנלמעתו הנעגית ןהו ריע לא תבלל

 הידעס 'ר רתפ רבכו 6ףוע והיבגי ףשר .ינבו בויא םהילע .רמאש
 שיו .ףועל םיאשנתמ םנהיגה ילעב הארתו רמאו حمود הז ל"ז ןואנ
 תועידיה مدد רתעה לגלג דע ריואב כ"ג .תואשנתמה ןהיניב תושפנ
 ודבכי ןהיעשפו ןרגנ ודמעי םיחלאנהו םיערה ןהישעמ לבא ןהב רשא
 הלעמלמ  ןהילע .וריטמי םירוהטה םיכאלמהו תולעלמ ןתוא וענמיו ןהילע

 مسدد תדרל הנבושתו ןמוקמב דומעל ןהלכיב היהי אלו שא יצח
 וטומי רמאנ | ןהילעו "וי הדובעב ולשרההש המ יפכ | ןויזבבו
 ,('גו םיחפ םיעשר לע רטמי דועו 6 םלפי שאב םילחג םהילע

 ןהילעב רשא המרמו לועו ןואו ךוה תואלמה תושפנ ןהמ שיו
 'גו .חידמו תיסמו התפמו ףנחו המרמו לועו ןוא שיא ירבעב ארקי
 יחד לא יחדמ ןתוא הנחידתו ןהילע הנטלשת : ןהל תומודה תושפנו
 החורהו החונמ ןהל היהת אלו םוקמל םוקממ انك הנכילשתו
 הרמא ןהימודבו םינזאמה תופכ יתש ןיב תוזחאנ ןה ולאכ הניהתו
 דוע רמאנו 6עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביוא שפנ תאו דודל ליניבא
 ובזעש ימ םהמו 6'גו םנוא תא  םהילע .בשיו המרמו> ןוא ישנאב
 םלועה :תוואת רחא ופררו חיגשמו שרוד שיש ונימאה אלו "וי תדובע
 תא וארי אלו תילכתה לא םבל ומש אלו אבה םלועב ורפכו הוה
 אלו ץראה ןמ םיחלאנו םיאמט תומוקמב הנרוגת םהיתושפנו שנועה
 ץראב ירוסו והימרי רמא הלאכנ םישנא לעו ןארוב לא! הנברקה
 אלו ותרותל ףרע ונפו "וי תדובע ובזעש ימ אוה ונינע רשא 6 ובתכי
 םע ויהיש ימ םהמו .םייצראה םע ובתכי ולומגו ושנעב . ונימאה

 .ו"ט 'י תלהק (1
 .'ז 'ה בויא (5

 .א"י ט"ק םילהת (3
 .'ו א"י םש (+
 .ט"פ. ה"כ ,א לאומש 5

 .ג"כ ד"צ םילהת (6
 ג"י ז"ו הימרי ( -₪[



 םימד יכפוש ומכ תוברחו תורעיו םילחנו תועבגו םירהב םידשה
 ןברו חצנל הניחה ןהיתושפנו םהיאובחמב םישנאה לע םיברואהו
 ןהמו .\ותערכ הערה השע? "יוי םלשי רמאנש ומכ ןהישעמ יפל ןלמגי
 לא םישרודהו םיפשכמה ומכ ןטשלו םידשל תוחתשהל וגיהנהש م
 םהל המודבו תרוטק םהל ריטקהלו םיבזוכ ןיעימק ילעבו תובואה
 םהיתונב תאו םהינכ תא וחבזיו דועו 6'גו םידשל וחבוי רמאנ
 םידשה ןמ ןהל המודה לא הנפסאה הלאה תושפנהו ('גו םידשל
 הנה دمتم תילעה دمر תכפש םהל هد ךלרוג םה םה רמאנש مد
 תוראשנה ונטמשהו תוגררמ רשע ןהבו תוער תושפנ הזיא ךל ונרכזה
 .הנבה ילעבל. קיפסי ונאבהש המו

 התרהמב הראשנש ימ איה תחבושמהו הלועמה המשנה הנה
 םישעמו תונוכנ תועודי ומכ המויקב התוא םירועמה םירבדה הל התנקו
 בומ רכשו לומנב םתוקתב םיבוט ויה םהישעמ לכ רשא ימו .םיבומ
 הנרדמה תאומ םישנאל ןיכה "וי תועידי םהל ויה אלו םבר תאמ
 רמול ינוצר םיהלא ןג אוהו הרותב רכזנה םוקמה םיבוטה םהישעמ דעב
 םיניעה ןמ רתסנהו ץראה לע אצמנה תומוקמה رص דחאב ןדע ןג
 ןיורי רמאנש ומכ םלשורי ירוחא ןונבלה רהב אוהש םירמואש ימ שיו
 ןהורהמל םהיתושפנ הנבושתש דע וב וראשי רמולכ 6'גו ךתיב ןשדמ
 םצע ןמ העידיה דוחיבו תושפנה םלוע ןמ וחכשש המ ּהנרכזתו ןרהז
 םיכאלמה ردد ןוילעה ןדעה לא הנילעת הו רחאו "וי در אוהו ןהלש
 ומכ 6הירב לכ רכש חפקמ וניא אוה יב םיבומה םהישעמ ודבאי אלו
 .ורומלתכ אלו ותמכחכ רמאנ אלו (זוהשעמכ שיאל םלשת התא יכ רמאנש

 .'ו ז"נ היעשי (+

 .'ט ו"ל םילהת (5

 ,'א ח"יק םיהספ (6

 ,ג"י ב"ס םילהת (1



2 1 |: 

 הריציבו הכרעההו :רדסה רפס םשב בוקנה ונופסב הז ונראב רבכו
 םלועב ןגהשו ןדעה  ונניא ןגהש ונרמא םשו אבה םלועה קרפב
 תוקלחתה קיפסמ ךרד לע םש ונרכוהו ןוילעה םלועב ןרעהו ןותחתה
 .ןהישעמו תושפנה

 םישעמב קוסעל תונוכנ: תועידי וב שיש ימ לע הבוחה התעו
 ימ ררועלו הז לא ןבל ומש אל רשא תושפנה םהילא ךילוהלו םיבוט

 וקוח רמאנש ומכ וקוחלו וגיהנהלו אבה םלועל ורשאב לשרתהו חכשש
 יפכ ובר תא ללהלו םמורלו ראפל ול יואר דועו م תופר םידי
 ,המכחב וננחש !המ לע וילע רשא "וי תודעו :ותעידי \תחרכה
 וריש רמאנש ומכ וותחבשתו) ותלהתב דימתהל ונוצ مكن םיאיבנהו
 םהומכו 6יייחב 'יויל הרישא 6 והוללה "וי יארי 6ומש ורמז םיהלאל
 ומכ הלעתי ותחבשתו והלהתב הרהמב ורפסי אל רשא ארקמב הברה
 רשא םהמו תומוקמ המכב םימעפ המכ "וי תא ישפנ יכרב רמאנש
 םלועב הריש רמאש ימש ונימאהו ועדיש ינפמ הזו רפסב וצבקנ אל
 ארובה תא חבשל םידימתמה םיכאלמל ןוילעה םלועב המרי .ןותחתה
 ( רקב יבכוכ דחי ردد םהילע רמאנש ומכ ומש תא שדקלו הלעתי
 םינוילעכ םישועה םינותחתהו 6 ךיתתואמ תוצק יבשוי וארייו כ"ג רמאנו
 תאמ וכוי םידימתמהו םתחבשתב םינוילעה םע תויהל "יוי תאמ וכזי
 עשוהי 'ר 0 ל"ז ונימכח ורמאו .אובל דיתעל םיכאלמה םע תויהל "וי

 רמאנש אבה םלועב הרמואו הכוז הזה םלועב הריש רמואה לכ רמוא
 רמאש רוד לע כ'ג ורמאו ךוללהי אלא רמאנ אלו 6 הלס ךוללהי דוע

 .'ג ה"ל היעשי (1
 .'ה ה"ס םילהת 2

 ,ד"כ ב"ב םש (3
 .ג"ל ד"ק םש (4

 ,'ז ה"ל בויא (5

 .'ט ה"ס םילהת (6
 ,'א "" תוכרב 7
 نو ד"פ םילהת 8
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 ושרחתה רשא םישודחה רפסמכ םימעפ העברא ( "וי תא ישפנ יכרב
 6: םנושל הזו ישפנ יכרב רמא םהמ דחא לכ לעו ותריצי תישארב וב

 לע רפח תרותו המכחב החתפ היפ ביתכד יאמ ןנחוי .'ר רמא
 דוד דגנכ אלא ורמא אל הז ארקמ המלש רמא ימ דגנכ ₪ הנושל
 הריש רמאו .ומא יעמב רד הריש רמאו תומלוע השמחב רדש ויבא
 החתפ היפו (:ושדק םש תא יברק לכו 'יוי תא ישפנ יכרב רמאנש
 אצי 'גו ליח תשא ןינעב אוה הז יכ ףא שפנה לע בסומ הבקנ ןושלב
 וכרב רמאנש הריש רמאו .תולזמבו םיבכוכב לבתסנו םלועה | ריואל
 ול ןקתש- הריש רמאו ומא ירשמ קני 6'גו :חכ ירובג ויכאלמ וי
 הורעב לכתסי אלש רמוא הדוהי 'ר יאמ אמעטמ הניב םוקמב םירד
 לש םתלפמב האר תפונטה םוקממ مزال אלש ידכ רמוא הנתמ د
 רוע םיעשרו ץראה. ןמ םיאטח ומתי רמאנש הריש רמאו םיעשר
 תישאר رص וב ראתו ישימח םעפ ישפנ יכרב רמא הז רחא 6'גו םניא
 גו תלרג יהלא "וי תא ישפנ יכרב הזו םיתמה תיחת דע הריציה
 תומה הזו 6 ןובושי םרפע לאו ןועוגי םחור ףסות ןולהבי ךינפ ריתפת
 ש'גו ןוארבי ךחור תלשת רמאו םיתמה תיחת ןמ רבד הז רחאו
 אנינעד אפוסמ אליש בר רב הבר! רמא 55 ונימכח ורמא ךכיפלו
 רמ בר רב ימיש בר רמא כ'ג ורמא הז רחאו ₪9 ןועוגי םחור ףסות
 עימש ימ היל רמא יול ןב ןועמש 'ר לצא| הדגאב ליגר הוה אבקוע
 אלש הארו אוב היל .רמא ושדכ םש תא יברק לכו ביתכר יאמ ךל

 .ד"ק ג"ק  םילהת 1
 א יי תוברב 8

 יו"כ א"ל ילשמ 3

 .יא ג"ק םילהת (4

 لذ ג'ק םש \5

 .ה"ל ד"ק םש (6

 ,'א ד"ק םש (7

 . . ט"כ םש (8

 .'ל םש (9

 ,ט"כ םש (0



 2307 + + لقلت

 יבג לע הרוצ רצ םדו רשב תדמ םדו רשב תדמ ה"בקה תדמכ
 רצ ה"בקהו םיעמ ינבו םיברק המשנו חור הב רוצל לוכי ןיא לתוכה
 הזו 1 םיעמ ינבו םיברק המשנו חור הב רצו הרוצ ךוהב הרוצ
 שפנבו תיחמצה שפנב תילכשה שפנה תרידחב ונרכוהש המ ראבי
 ורציו ןמו 6 ףסכה תרצו ןמ אוה הרוצ רצ תולמה תרזגבו .תינויחה
 תיחמצה תושפנה ןמ תחא לכ תדיקעו תריסא םנינעו 6'גו ונמיו
 חור הב רצו הרוצ ךוהב הרוצ רצ םרמאכ תילכשה שפנב תינויחהו
 הזו תילכשה שפנה המשנבו תינויחה שפנה חור םרמאב וצרו המשנו
 ישפנ יכרב השמח ינה רחא רבד ורמא הז רחא .הרוצ ךותב הרוצ
 האלמ המשנו םלועה אלמ ה"בקה ה"בקה דגנכ ימ .דגנכ דוד רמא
 תיארנ חניאו האור המשנו הארנ וניאו האור ה"בקה ףוגה לכ תא
 המשנ אובת םיררח ירדחב תבשוי המשנו םירדח ירדחב בשוי ה"בקה
 תודמה לכ וב שיש ה"בקהל חבשתו וללה תודמה לכי הב שיש
 םיכירצו  .רורבהו יפויה .תילכתב حدود םינפואה הלא לכו .6 וללה
 ןוזת איהש אוה ףוגה לכ תא הנז המשנה םרמא ןינעש ראבל ונחנא
 דדומה ארובה תלועפ ןינעב הב רשא המכחבו הגהנהב ףונה תא
 5 'גו ךידי תא חתופ רמאנש ומכ ותמכחו ותגהנהב וירוצי לכל ורוא
 םרמאמ ןיבה אלש ימ ונילע רגת ארקי אלש ידכ ןינעה הז יתראבו
 תוחכ הב יכ ףונה תא ןוות רשא איה תיחמצה שפנהש רמאיו
 םילעופה םירבא ידי לע הפיחדהו לוכעהו ןוזמהו הקזחהו הכישמה
 תא הנ םרמאמש ונראב ןכל םירבאה ראשו רבכהו הבקה ומכ
 רשא הארוב תגהנה ומכ תילכשה הגהנהב 'קר مات ףוגה לכ
 .המכחב איה

 .'א 'י תוכרב 1

 .ה"כ דיו :םירבד 2

 .א"ו ב"י ב םיכלמ 3

 .'א 'י תוכרב (+

 .ז"ש ה"מק םילהת (5



 2 وا
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 : را سم יה םהל ןהנו וידבע ןמ הזיאל ביטהש ימל חבש
 ב .וכליש ידכ םירברה הלאב תערה םהל ליחנהש המב םירחאה
 - תונוילעה תולעמה לא ועיגיו יחצנה ננועה לא ונפיו = תמאה
 . םישודקה תומוקמב תוינחור תונכשמב וגנעתיו הזה םלועה ןמ
 | התאר אל וע (!'גו ךיאריל תנפצ רשא ךבומ בר המ רמאנש
 .:ול הכחמל השעי ךתלוז

 א : .'כ א"ל םילהת (1
 : .'ג ד"ס היעשי (2

 .ע'בלוש םלשנו םת
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